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УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С УЧЕБНИКА

Този учебник описва един продължителен исторически период, 
който обозначаваме с термините Средновековие или Средни 
векове. Това  е времето, когато се поставят основите на днешна 
Европа. 
Условно този период започва с идването на новите народи и 
настаняването им в пределите на Римската империя. За запад-
ноевропейските народи той завършва с Великите географски 
открития, а за българите и останалите балкански народи – с 
налагането на турската власт в техните страни.
Средновековието се характеризира с появата на нови държави, 
с приемането на християнството като официална религия,  с из-
граждането и развитието на Църквата, с възникването на нови 
обществени отношения и създаването на специфична култура.

ВЪВЕДЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКОТО 
СРЕДНОВЕКОВИЕ

888

1    

Залезът на Римската империя
Към края на III в. Римската империя владеела почти всички земи край 
Средиземно  море. Не случайно римляните го наричали „нашето море“. 
От своите владения империята черпела богатства и събирала войници 
за многобройните си армии. 

Войските били необходими както за защита от външни врагове, 
така и за потушаването на бунтовете на някои от покорените народи. 
Колкото повече се разраствали териториите ѝ, толкова по-трудно ста-
вало управлението им. Имало нужда от все повече войници и  админи-
стратори. 

В този урок ще научите каква е съдбата на Римската империя в 
края на III и началото наIII и началото наIII IV в.; кой римски император обявява хрисIV в.; кой римски император обявява хрисIV -
тиянството за официална религия в империята и кой период назова-
ваме с думата „Средновековие“.

Рим – портата „Св. Павел“ (Сан 
Паоло) 

Останки от Римския форум

Златна монета на император 
Константин I Велики 

99

В империята живеели много и различни народи. Те почитали свои-
те богове и им издигали храмове. Обединявало ги преклонението пред 
императора   и спазването на законите.  Една немалка група от вярва-
щи, християните, отказвала да приеме императора за бог. Затова скоро 
след появата им те били подложени на преследване от властта.

През III в. империята изпаднала в управленска криза. За 33 години 
се сменили 14 императори. Налагало се да бъдат извършени сериозни 
реформи в управлението.

Новата вяра
Християните били преследвани жестоко, но не се отказвали от вярата 
си. В началото християнството било религията на потиснатите и онеп-
равданите. Постепенно навлизало в средите на богатите и управлява-
щите. В началото на IV в. император  Константин Велики позволил 
новата религия да бъде изповядвана свободно. 

Щом вече била разрешена, тя трябвало да създаде своя организация 
и правила. Приема се, че тази организация – църквата – всъщност била 
целият християнски свят. В нея влизали и свещеници и миряни (свет-
ски лица). Решаваща дума по религиозните въпроси имали висшите 
духовници. Те организирали специални събрания – наричани църков-
ни събори. На съборите били взимани важни за вярата решения. 

През 380 г. император Теодосий обявил християнството за държав-
на религия в империята. Това означавало всички да приемат тази вяра 
и така обществото да се обедини. 

Разделянето на империята
За да улесни управлението на твърде обширната си държава, импера-
тор Константин решил да премести столицата на изток. На мястото на 
малкото градче Византион той издигнал голям град, който бил наречен 
на името му – Константинопол. Така империята вече имала два главни 
града – един на Изток и един на Запад. По-късно през 395 г. император 
Теодосий окончателно разделил земите на източна и западна част. На-

Статуя на римския император 
Константин Велики в гр. Йорк, 
Статуя на римския император 

 в гр. Йорк, 
Статуя на римския император 

Великобритания. 

равданите. Постепенно навлизало в средите на богатите и управлява
щите. В началото на IV в. император  Константин Велики позволил 
новата религия да бъде изповядвана свободно. 

Статуя на римския император 
Константин Велики
Великобритания. 

Колоната на император Кон-
стантин I Велики в Истанбул 
(Турция)  

Глава от статуя на император 
Константин I Велики (Капито-
лийски музеи, Рим) 

Всеки урок представлява разказ за най-важни-
те събития, които вие ще изучавате. Добавени 
са откъси от исторически документи, които ще 
ви позволят да разберете по-добре описаните 
събития и процеси. Уроците съдържат и някол-
ко рубрики: речник, въпроси и задачи. След тях 
е направено обобщение на най-важното, което 
сте научили в съответния урок.
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УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С УЧЕБНИКА

ВЪПРОСИТЕ се отнасят към 
текста на урока и ви помагат 
да разберете по-добре негово-
то съдържание.

Уроците, озаглавени „Историческа лаборатория“, 
включват откъси от писмени извори и въпроси 
към тях. Вие ще ги тълкувате подобно на истори-
ците, които ги проучват и така разбират не само 
какви събития са се случили преди векове, но и 
какви са били причините и последствията от тях.

Уроците за обобщение ви припомнят най-
важното, което сте научили до този момент. 
Те завършват с тема за беседа, която ви дава 
възможност да обмислите и обсъдите със 
съучениците си конкретни исторически съ-
бития или процеси.

ЗАДАЧИТЕ обикновено ви при-
канват да потърсите допълнителна 
информация по даден въпрос, за да 
задълбочите познанията си.

20

Нови нашественици на Балканите
Към края на Юстиниановото управление и при наследниците му 

на Балканите нахлули славяните. Те се заселили в опустелите земи на 
полуострова, а след това започнали да нападат дори големите градове. 
По този начин вътре в самата ромейска държава се появили територии, 
които реално били извън контрола на императора.

През VII в. на изток не спирали войните с персите, а след успеш-
ните арабски завоевания на византийски земи се наложило управле-
нието на държавата да се военизира, за да се спре новата заплаха от 
изток. Били създадени теми, чиито стратези имали грижата не само 
да отблъскват нашествениците, но и да ги управляват в мирно време. 
Войниците били набирани от местното население. Срещу военната си 
служба те ползвали отстъпени от държавата земи.

Славянски воин
Опишете въоръжението 
на славянските воини. 

Юстиниан и Теодора 
(мозайка от Равена)

Законови сборници – това 
са сборници, в които законите 
са разпределени по теми, 
свързани със: собственост, 
граждански права, различни 
наказания и т.н. Сборниците на 
Юстиниан са познати под името 
Юстинианов кодекс.
Стратегът е военачалник  и 
управител на тема. 
Темата е военно-
административна единица – 
определена територия, от която 
се събира армия. 
Теодора била съпругата 
на император Юстиниан. 
Тя нямала аристократичен 
произход. Баща є бил пазач 
на мечките в Хиподрома. 
Като малка участвала в 
представления в цирка. Била 
изключително красива и умна. 
Юстиниан се оженил за нея 
малко преди да се качи на 
престола. Теодора помагала на 
съпруга си в управлението на 
държавата. 
Хиподром – място за спортни 
състезания и циркови предста-
вления, най-вече за надбягване 
с коне или с колесници. 

Златна монета на Юстиниан I

3    

Славянски воин

21

Византийска сребърна 
чаша от VI  в.

Сребърен съд от VI  в. 

ПАВЕЛ ДЯКОН, лангобардски историк от VIII в. 
Из „ИСТОРИЯ НА ЛАНГОБАРДИТЕ“  

„По това Юстиниан Август щастливо управлявал империята на римляните. 
Той успешно водел войни и се справял чудесно с гражданските дела. С 
помощта на патриция Велизарий решително победил персите, пак със 
същия Велизарий напълно съсипал племето на вандалите, пленил краля им 
Гелимер и след 96 години върнал цяла Африка на Римската империя. 
Отново с армиите си на Велизарий подчинил племето на готите в Италия и 
пленил краля им Витигис. [...] По същия начин подчинил и други народи с 
правото на войната. [...] Той преработил чудесно и съкратил римските зако-
ни, чието многословие било прекалено и противоречията в тях пречели. 
Всички владетелски разпоредби, които трябвало да бъдат ползвани от 
много томове, той събрал в 12 тома и наредил да бъдат наречени 
Юстинианов кодекс. [...] Същият император построил в града 
Константинопол храм на Господ Христос, Който е мъдростта на Бог Отец, 
който на гръцки се нарича Агия София, което означава Премъдрост Божия. 
Строежът на тази сграда е до такава степен превъзходен, че подобна на 
нея не може да се открие по целия свят.“

 Кои са варварските народи победени от армиите на император 
Юстиниан?

 Освен военните победи, кои са другите две постижения на 
Юстиниан, посочени в извора?

ПРОКОПИЙ ОТ КЕСАРИЯ, византийски писател от VI в.

Из „ЗА СТРОЕЖИТЕ“. Описание на църквата „Св. София“.

„Тази църква се отличава с неописуема красота. Тя е изключителна както 
по  размери, така и поради хармонията между съставните си части, като в 
нея няма нищо излишно и нищо липсващо. Много по-великолепна е в срав-
нение с останалите сгради и много по-елегантна със своите пропорции. 
Църквата е изпълнена със светлина и слънце и може да ви се стори, че 
слънцето не я осветява отвън, а лъчите се раждат вътре, такова изобилие 
от светлина се излива в нея...“

 Какво цели императорът чрез построяването на толкова прекра-
сен храм в столицата си?

1. Открийте в интернет изображения на църквата „Св. София“ в Константи-
нопол и опишете поне два елемента, които ви правят най-силно впечатле-
ние.
2. Открийте в интернет информация за поне три значими римски военни 
победи, постигнати в периода 395 – 527 г.

1. Коя е най-важната измежду всички реформи, осъществени от император 
Юстиниан I?
2. Кои са най-важните политически успехи на Източната Римска империя в 
периода от 395 г. до смъртта на император Юстиниан I?

1. В началото на VI в., когато император станал Юстиниан Велики, Византия 
била основната политическа сила в Европа.
2. Юстиниан водил успешни войни и върнал на империята територии, загу-
бени през предходните векове.
3. Под контрола на Юстиниан били създадени сборници със закони, извест-
ни като Юстинианов кодекс.
4. През втората половина на VI в. на Балканите се заселили славяните – пър-
воначално в опустелите земи, а по-късно започнали да нападат и някои 
големи градове.

48484848

ИСТОРИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ 
(УПРАЖНЕНИЕ)

ЙОАН ЕКЗАРХ, български писател от Х в. 

Накити от златното 
съкровище от Преслав 

Цар Симеон посреща чужди 
пратеници (художник Д. 
Гюдженов)

49

Подова настилка 

Сребърна чаша на великия жупан Сивин Рисуван керамичен съд 

Разкопките във Вели-
ки Преслав  разкриха част от 

средновековния град. Археолози 
и архитекти се опитаха да направят 

възстановка. 
Като имате предвид описанието на дворе-
ца от Йоан Екзарх, показаните предмети, 
открити при археологическите разкопки, 
и възстановките, опишете как си пред-
ставяте живота в двореца на българ-

ските царе по времето на цар 
Симеон Велики и цар 

Петър. 
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13    ОСОБЕНОСТИ НА РАННОТО 
СРЕДНОВЕКОВИЕ – V–X В.
(ОБОБЩЕНИЕ)

В този урок ще бъде направено 
обобщение на най-важното, 
което сте научили досега. Ще си 
припомните кои са новите 
народи, кога те се настаняват 
на територията на Римската 
империя и кои държави 
възникват след това. 

Новите народи
Появата на новите народи – „варварите“ – променила съществено ис-
торията на Европа. Много от средновековните автори смятат, че ци-
вилизацията на древния Рим е започнала да запада още преди техните 
нападения. Империята била затруднена в управлението на огромните 
територии, които била завладяла в течение на няколко века. Население-
то им било разнообразно. Говорело на различни езици, изповядвало 
различни религии, всяко живеело по свой начин. Римските управници 
често злоупотребявали с властта си. Налагали непосилни данъци, на-
казвали жестоко бунтовниците. Дори налагането на обща религия – 
християнството – не помогнало поданиците на Рим да се обединят. И 
така, отслабени и разединени, те не успели да се противопоставят на 
нахлуването на варварите. 

Източната Римска империя успяла да се справи поне донякъде с 
първата варварска вълна. Тя приела групи от готи да се заселят в ней-
ните земи, а други насочила на запад. От началото на V в. Западна ЕвV в. Западна ЕвV -
ропа вече била подложена на постоянен натиск, на който не могла да 
устои. Резултат от нападенията били непрекъснати грабежи и разруха. 
Много от градовете опустели. Държавната структура се сринала.
Държавите 
След т. нар. Велико преселение на народите възникнали нови държави. 
Византия била продължение на Римската империя, но и в нея настъ-
пили много промени. Територията ѝ значително намаляла. Християн-
ството било вече държавна религия. Начинът на управление останал 
приблизително същият. Властта била в ръцете на императора (васи-
левса). Армията и администрацията му били подчинени. Дори патри-
архът се допитвал до императора, когато трябвало да вземе важни за 
църквата решения.църквата решения.
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В Западна Европа новите държави също се опитвали да следват 
римския модел. Военачалниците, които по време на война и поход 
имали пълната власт, се превърнали в крале. В началото те получавали 
своите титли от императора в Константинопол. Те изпълнявали едно-
временно задължението да предвождат войската, да създават закони и 
да съдят според тези закони. Част от тези държави не просъществува-
ли дълго време. Франките обаче успели да се обединят и да подчи-
нят и други народи. Те създали голяма държава, която след време се 
превърнала в империя. По-късно върху нейните територии възникнали 
новите европейски държави. 

Арабите също се стремели да разширят своите земи. Важен фак-
тор в непрекъснатото им разрастване била общата религия. В началото 
властта била в ръцете на халиф, който също така бил и имам, т.е. имал 
не само политическа и съдебна, но и духовна власт. Постепенно араб-
ските владения се разпокъсали и властта по места преминала в ръцете 
на силни местни лидери – емири. 

В началото българите създали своята държава в покрайнините на 
византийската империя. След поредица войни и последвали ги дого-
вори, както и след обединяването с някои от славянските племена, те 
разширили своите територии и застрашително наближили Константи-
нопол. Българските канове имали върховната власт. Те били на първо 
място военачалници.  Също така създавали законите, по чиито правила 
живеело населението. 
Културата 
Още с налагането на християнството античната култура започнала да 
се променя. Създадени били нови духовни ценности, свързани с рели-
гията. В Западна Европа латинският език, който бил богослужебен, се 
превърнал в общ език за всички грамотни хора. На латински били до-
кументите, издавани не само от папството, но и от кралете. Историче-
ските съчинения също били писани на латински. Пишела се и поезия.

По същия начин и арабският, езикът на  Корана, бил общ за целия 
ислямски свят.

Във Византия официалният език бил гръцки, но в различни части 
на империята се създавали съчинения и на други езици – сирийски, 
арменски и т.н. 

От ранната история на България също 
са запазени паметници на гръцки език. 
Най-известни от тях са надписите върху 
камък, които известяват договорите, под-
писвани от българските канове с визан-
тийските василевси. Запазени са и някол-
ко надписа на езика на старите българи, 
като са използвани гръцки букви. По-къс-
но в официална употреба навлиза старо-
българският език, изписван с глаголица, а 
още по-късно и с кирилица. 

Културното развитие било пряко свър-
зано с религията. 

Администрация се нарича 
съвкупността от институциите, 
които управляват държавата.
Богослужебен е езикът, на 
който се извършва богослуже-
нието. В Западна Европа и до 
днес в католическата църква се 
служи на латински. На  изток 
във Византия се служи на 
гръцки, в арменската църква на 
арменски, в грузинската – на 
грузински. След просветител-
ската дейност на св. св. Кирил и 
Методий в славянските църкви 
започват да се служи на сла-
вянски езици.
Имамът  е духовен глава на 
всички мюсюлмани. 
Поданици са тези, които пла-
щат данък на държавата.

ТЕМА ЗА БЕСЕДА: Културата през Ранното Средновековие
Обмислете и обсъдете следните въпроси:

1. Какви промени настъпват в културата през Ранното Средновековие?1. Какви промени настъпват в културата през Ранното Средновековие?1. Какви промени настъпват в културата през Ранното Средновековие?1. Какви промени настъпват в културата през Ранното Средновековие?1. Какви промени настъпват в културата през Ранното Средновековие?1. Какви промени настъпват в културата през Ранното Средновековие?1. Какви промени настъпват в културата през Ранното Средновековие?1. Какви промени настъпват в културата през Ранното Средновековие?1. Какви промени настъпват в културата през Ранното Средновековие?
2. Кои са водещите културни центрове през този период? 2. Кои са водещите културни центрове през този период? 2. Кои са водещите културни центрове през този период? 2. Кои са водещите културни центрове през този период? 2. Кои са водещите културни центрове през този период? 2. Кои са водещите културни центрове през този период? 2. Кои са водещите културни центрове през този период? 2. Кои са водещите културни центрове през този период? 
3. Какво е значението на църквата и религията за развитието на културата?3. Какво е значението на църквата и религията за развитието на културата?3. Какво е значението на църквата и религията за развитието на културата?3. Какво е значението на църквата и религията за развитието на културата?3. Какво е значението на църквата и религията за развитието на културата?3. Какво е значението на църквата и религията за развитието на културата?3. Какво е значението на църквата и религията за развитието на културата?3. Какво е значението на църквата и религията за развитието на културата?3. Какво е значението на църквата и религията за развитието на културата?

Монаси преписват книгиМонаси преписват книги

В РЕЧНИКА са 
обяснени новите 
понятия.
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Залезът на Римската империя
Към края на III в. Римската империя владеела почти всички земи край 
Средиземно  море. Неслучайно римляните го наричали „нашето море“. 
От своите владения империята черпела богатства и събирала войници 
за многобройните си армии. 

Войските били необходими както за защита от външни врагове, 
така и за потушаването на бунтовете на някои от покорените народи. 
Колкото повече се разраствали териториите ѝ, толкова по-трудно ста-
вало управлението им. Имало нужда от все повече войници и  админи-
стратори. 

В този урок ще научите каква е съдбата на Римската империя в 
края на III и началото на IV в.; кой римски император обявява хрис-
тиянството за официална религия в империята и кой период назова-
ваме с думата „Средновековие“.

Рим – портата „Св. Павел“ 
(Сан Паоло) 

Останки от Римския форум

Златна монета на император 
Константин I Велики 
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В империята живеели много и различни народи. Те почитали свои-
те богове и им издигали храмове. Обединявали ги преклонението пред 
императора  и спазването на законите. Една немалка група от вярващи, 
християните, отказвала да приеме императора за бог. Затова скоро след 
появата им те били подложени на преследване от властта.

През III в. империята изпаднала в управленска криза. За 33 години 
се сменили 14 императори. Налагало се да бъдат извършени сериозни 
реформи в управлението.

Новата вяра
Християните били преследвани жестоко, но не се отказвали от вярата 
си. В началото християнството било религията на потиснатите и онеп-
равданите. Постепенно навлизало в средите на богатите и управлява-
щите. В началото на IV в. император Константин Велики позволил но-
вата религия да бъде изповядвана свободно. 

Щом вече била разрешена, тя трябвало да създаде своя организация 
и правила. Приема се, че тази организация – Църквата – всъщност била 
целият християнски свят. В нея влизали и свещеници, и миряни (свет-
ски лица). Решаваща дума по религиозните въпроси имали висшите 
духовници. Те организирали специални събрания, наричани църковни 
събори. На съборите били взимани важни за вярата решения. 

През 380 г. император Теодосий обявил християнството за държав-
на религия в империята. Това означавало всички да приемат тази вяра 
и така обществото да се обедини. 

Разделянето на империята
За да улесни управлението на твърде обширната си държава, импера-
тор Константин решил да премести столицата на изток. На мястото на 
малкото градче Византион той издигнал голям град, който бил наречен 
на името му – Константинопол. Така империята вече имала два главни 
града – един на Изток и един на Запад. По-късно, през 395 г., импера-
тор Теодосий окончателно разделил земите на източна и западна част. 
Начело на двете половини застанали двамата синове на императора. 

Статуя на римския император 
Константин Велики (Йорк, 
Великобритания)

равданите. Постепенно навлизало в средите на богатите и управлява-
щите. В началото на IV в. император Константин Велики позволил но-
вата религия да бъде изповядвана свободно. 

Статуя на римския император 
Константин Велики
Великобритания)

Колоната на император Констан-
тин I Велики (Истанбул, Турция)  

Глава от статуя на император 
Константин I Велики (Капитолий-
ски музеи, Рим) 



10

1    

Източната част на Римската империя е позната в съвременната 
история с името Византия. Владетелите и населението на Византия се 
възприемали като истинска част от стaрата Римска империя и затова 
продължили да се наричат „ромеи“, т.е. „римляни“. 

Византия се простирала на три континента – обхващала част от Ев-
ропа, Западна Азия и Северна Африка. Големите пристанища на Из-
точно Средиземно море били нейни и тя контролирала търговията в 
този район. 

В началото латинският останал като официален език във Византия, 
но постепенно бил изместен от гръцкия. Останали и старите римски 
закони, върху които се крепяла властта на императора. 

Константинопол бил религиозният център на Източната империя и 
християнската Църква била изключително важна институция. Църква-
та не само имала грижа за вярата, но и подпомагала управлението на 
държавата. Императорите участвали в църковните събори и в обсъжда-
нето на религиозни въпроси и често контролирали главата на Констан-
тинополската църква – патриарха. 

Западната империя не устояла на натиска на новите народи. За 
разлика от Източната тя не успяла да се съхрани като едно цяло, а се 
разпаднала на множество кралства и херцогства. Това позволило на 
Запад да настъпят по-сериозни промени. Там Църквата останала ин-
ституцията, която запазила традициите за начина на управление. Тя 
съхранила латинския език и римската култура. Влиянието ѝ върху но-
вите народи, които приели християнството, било много силно. Затова 
и нейният водач – папата – често се намесвал дори в политическия 
живот.

След Римската империя – времето на Средновековието
С термините „Средновековие“ или „Средни векове“ обозначаваме един 
голям период от време, в който 
се поставят основите на днеш-
на Европа. Условно той започва 
с идването на новите народи и 
настаняването им в пределите на 
Римската империя. 

За този период са характерни 
появата на нови държави, при-
емането на християнството като 
официална религия,  създаването  
и развитието на Църквата, въз-
никването на нови отношения 
в обществото и създаването на 
специфична  култура.

Едикт – заповед, разпоредба
Император буквално означава 
„този, който заповядва“. 
Първоначално е военно звание, 
а в Римската империя придобива 
смисъл и на „владетел“.
Институция – обществен орган/
организация, установен/а със 
закон 
Патриарх буквално означава 
„баща водач“. Патриархът е 
глава на Православната църква.
Папа произлиза от гръцки и 
означава „отец, баща“ в смисъл 
на духовен наставник. Папите в 
Рим се определят като наслед-
ници на св. Петър. 
Терминът „Средновековие“  се 
появил по време на Ренесанса.  
С него създателите му показва-
ли своето пренебрежение към 
културата, която искали да 
отхвърлят. 

Възстановена част от стени-
те на Константинопол (днес 
Истанбул, Турция) 

Църквата „Св. Ирина“ в Кон-
стантинопол. (Тя е построена 
през IV в. и е една от най-древните 
запазени християнски църкви в 
света. Днес е музей и концертна 
зала.) 

Монета на император Теодосий  I
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1. На колко части се разделя Римската империя след 395 г.? Кои са те?
2. Кои императори имат най-голяма роля за утвърждаването на християн-
ството в Римската империя?
3. Какво се променя след обявяването на християнството за единствена 
религия в империята?

1. В края на III в. Римската империя изпаднала в дълбока криза, която изис-
квала провеждането на сериозни реформи.
2. През 380 г. император Теодосий обявил християнството за държавна 
религия в Римската империя.
3. През 395 г. император Теодосий разделил империята на две части: източ-
на и западна. Източната част била позната с името Византия и нейна столи-
ца станал гр. Константинопол. Западната част не се съхранила като едно 
цяло и постепенно се разпаднала на множество самостоятелни владения.

Познанията си за това време получаваме от историческите извори. 
Основните извори са два вида:
• писмени – различни исторически разкази, биографии на бележити хора, 
документи и художествена литература;
• материални – всички видове оцелели строежи и археологически находки. 
От тях научаваме как са управлявани държавите, какви са протеклите поли-
тически събития, как са живели хората по това време. 
За историята на Византия, държавите в Западна Европа и държавите на 
арабите знаем доста подробности, защото са съхранени много исторически 
извори. За съжаление, българските исторически съчинения за средновеков-
ната ни история са твърде малко и затова често се налага да ползваме 
чужди. Техните автори невинаги са добре запознати с бита и историята на 
българите и често не са приятелски настроени към тях.

ИЗВОРИ ЗА СРЕДНОВЕКОВНАТА ИСТОРИЯ

Римската империя около 400 г.
(кафяво) – Западна Римска 
империя, Рим  (синьо) – Източна 
Римска империя, Константино-
пол

Арката на Константин в Рим

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ (306 – 
337 г.) наредил в специален едикт 
(едикта от Милано – 313 г.) христи-
янската вяра да бъде изповядвана 
наравно с останалите  религии. 
Съществува разказ, според който 
в навечерието на решителна битка 
с един претендент за престола
Константин сънувал огнен кръст и 
глас му прошепнал: „С този знак 
ще победиш“. Затова той прекра-
тил преследването на християните 
и им разрешил свободно да  изпо-
вядват вярата си. 
Константин Велики превърнал 
малкото градче Византион в зна-
чим град  – Константинопол (днес 
Истанбул в Турция). Градът бил  
разположен на пролива Златния 
рог. Едната му част се намирала в 
Европа, а другата – в Азия. Място-
то му позволявало да се осъщест-
вява контрол при преминаването 
от единия в другия континент. 
Освен това било изключително 
удобно за пристанище. Неслучай-
но през почти цялото Средновеко-
вие Константинопол бил градът с 
най-многобройно население. 



СРЕДНОВЕ КОВНА 
ЕВРОПА



СРЕДНОВЕ КОВНА 
ЕВРОПА V – XI В.



НОВИТЕ НАРОДИ

14

2    

Новите войници на империята
Римската империя се разширявала непрекъснато и границите ѝ дости-
гали до все нови и нови племена и народи. За да запази териториите 
си, тя често воювала с тях и изградила сложна система за защита на 
границите си. В същото време от север и от изток, принудени вероятно 
от промени в климата, към нея настъпвали нови народи. Тяхната по-
ява и заселването им по границите и във вътрешността на империята 
днес се определят като Велико преселение на народите. Миграцията 
била улеснена от невъзможността на централната власт да контролира 
най-отдалечените части на империята. Тя не можела да бъде спряна 
и поради все по-силното желание на местните първенци да бъдат са-
мостоятелни и да упражняват властта си без римски контрол.

Езикът и културата на народите и племената, които се заселвали на 
римска територия, били много по-различни от римските и затова рим-
ляните пренебрежително ги наричали „варвари“.

Колкото и да била силна римската държава, тя не можела непрес-
танно да води войни. Не достигали средства и войници. Освен това 
често войските се използвали за кръвопролитни граждански войни в 
империята и за разчистване на лични сметки. Затова се наложило им-
перията да започне да приема в армията си цели групи варвари. С тях 
били сключвани специални договори. Отстъпвали им се земи за засел-
ване или им се предоставяли средства за препитание, а в замяна те слу-
жели във войската. Така се превръщали във „федерати“ и постепенно 
се приобщавали към римската цивилизация. 

Готска фибула с формата на 
орел (VI в., метален предмет, 
който е бил използван за закоп-
чаване или украса на облеклото.)

В този урок ще научите кои са варварите и как те стават част от 
Римската империя.

Корона на визиготски крал 
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Преселението 
Новите народи идвали основно от две посоки – от североизток и от из-
ток. Най-многобройни били германските племена. На част от тях било 
разрешено да се заселят на Балканския полуостров. Те влезли в тесни 
контакти с Източната Римска империя, но не успели да създадат свои 
трайни държави в тази част на континента. Повечето германски пле-
мена се насочили на запад и създали своите кралства върху някогаш-
ните територии на Западната Римска империя. През 476 г. последният 
римски император бил свален от власт, с което бил сложен край на 
Западната Римска империя.

От изток нахлували номади от степите. Населението на цяла Ев-
ропа сериозно пострадало от нашествието на хуните. Те грабели, уби-
вали и всявали ужас навсякъде, откъдето преминавали. Споменът за 
хунското нашествие оставил незаличими следи в европейската памет 
и бил жив столетия след краха на хунската държава. 

Много често групите от прииждащи воини и техните семейства ня-
мали еднороден произход. Те се събирали, за да се движат заедно и 
така по-лесно да преодоляват трудностите. След като се настанявали 
някъде, обикновено тези временни съюзи се разпадали и се случвало 
дори да водят войни помежду си. Знаем, че групи от българи са се 
придвижвали както с някои от германските племена, така и с хуните.придвижвали както с някои от германските племена, така и с хуните.

Възстановка на хунски войник
Опишете облеклото и снаря-
жението на хунския войник. 

Мавзолеят на Теодерик в 
Равена (Теодерик е крал на 
остроготите, които създали своя 
държава в земите на днешна 
Италия. )Готска фибула (началото на V в.)



Вандалски аристократ отива 
на лов (краят на V – началото 
на VI в.)

Миграция означава преселване.
Варвари – думата е гръцка и 
буквално означава „хора, които 
бърборят“ или „хора, чийто говор 
не се разбира“. С нея гърците 
назовавали римляните, за да 
покажат, че са различни, по-не-
цивилизовани от тях. На свой 
ред римляните наричали така 
народите, които не били част от 
империята. Още в Античността 
думата придобила значение 
„чужд, груб, свиреп“. 
Германите са група племена, 
чийто произход не е напълно 
изяснен. Те имали близки, но не 
еднакви езици и традиции.
Номади – групи от хора, които 
се придвижват непрекъснато. 
Обикновено отглеждат животни 
и се движат според пашата.
Степите са тревисти равнини.
Хуните са тюркски племена със 
своя характерна култура. 
Цивилизация – думата е латин-
ска. Тя показва състоянието на 
материалната и духовната култу-
ра на дадено общество. 

Началото на новите държави
Новопоявилите се народи имали своя специфична култура. Те били 
ръководени от военачалници, които имали право да създават закони и 
да издават присъди.  Според законите им на всяко нарушение съответ-
ствала глоба, като по този начин се правел опит да се избегне кръвното 
отмъщение между воините, подчинени на един владетел.

Племената настъпвали постоянно в периода III – V век. Те се засел-
вали на групи или край границите на империята, или във вътрешност-
та ѝ и започвали да създават свои държави. В повечето случаи варвар-
ските крале получавали одобрение от императора в Константинопол. 
Постепенно старите германски обичаи на управляващите се обединя-
вали с римските традиции на местното население и така с течение на 
времето се развила специфична култура. 

Държавни обединения в Евро-
па (към 530 г.) 
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АМИАН МАРЦЕЛИН, римски автор от IV в.

Описание на битка между римляни и германи (357 г.) 
Из „РИМСКА ИСТОРИЯ“

  
„След обичайния знак за начало на битката, даден с тръбата, двете армии 
се втурнаха една срещу друга. Отначало полетяха стрели и германите се 
впуснаха напред в бърз бяг, без да мислят за опасностите. Като размахваха 
оръжията с дясната си ръка, те нападнаха нашите конни отряди, скърцайки 
със зъби; от голямото напрежение развяващите им се коси настръхнаха, а 
очите им яростно святкаха. Нашите войници не отстъпиха. Те закриха гла-
вите си с щитовете и плашеха врага, като размахваха мечове и стреляха 
смъртоносно (с лъковете).“

 Какъв образ на германските воини създава римският автор? До 
каква степен можем да му се доверим?

 Сравнете облеклото и снаряжението на германските и хунските 
воини.

Портрет на краля на визиготи-
те Леовигилд (Хуан де Бароета, 
художник от XIX в.) 

Възстановка на германски войни-
ци (лангобарди). Музей в Чивидале 
дел Фриули, Италия

АМИАН МАРЦЕЛИН разказва, че 
хуните нарязвали лицата на мом-
ченцата, докато са още малки, за 
да не им растат бради. Според 
него те били диви и имали страшен 
вид, хранели се с корени и полусу-
рово месо, нощували на открито и 
от малки били приучени да понасят 
студ, глад и жажда. Непрекъснато 
били върху конете си и дори спели 
върху тях. Никога не обработвали 
земята и дори не се докосвали до 
рало. 

Каква информация за бита и все-
кидневието на хуните можем да 
извлечем от написаното от Ами-
ан Марцелин?
Защо хуните са били толкова 
страшни в очите на своите съв-
ременници?

Потърсете информация в интернет за поне три варварски кралства, създаде-
ни върху бивши територии на Римската империя.

1. Кои са основните групи племена, които преминават границите на Римска-
та империя от III век насетне?
2. Защо имперските историци наричат новите народи „варвари“?
3. Как Римската империя приобщавала варварите?
4. От кого най-често търсят признание на титлата си варварските крале? 

1. Великото преселение на народите е процес на миграция на народи от 
север и изток към територията на Римската империя, които впоследствие се 
заселват по границите и във вътрешността є.  
2. Най-многобройни сред варварите били германските племена.
3. Римската империя приобщавала варварите, като им отстъпвала земи за 
заселване, както и средства за препитание, а в замяна те участвали във 
войската.
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ПРОКОПИЙ ОТ КЕСАРИЯ, византийски писател от VI в.

Из „ВОЙНАТА С ВАНДАЛИТЕ“

 „Преди имало много готски племена, много са и сега. Най-многобройни и 
важни са готите, вандалите, визиготите и гепидите. Всички те се отличават 
помежду си само по имената, а иначе във всичко си приличат. Те всички са 
със светла кожа, руси коси, високи и красиви на вид; те имат еднакви зако-
ни и изповядват една и съща религия, и говорят на един и същ език – гот-
ски.“

 Кои варварски племена се споменават в текста?
 По  какво си приличат и се различават те според автора на 

текста?



ВИЗАНТИЯ – НЕСЛОМИМОСТТА НА 
ИМПЕРИЯТА 
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В този урок ще научите как Юстиниан успял да утвърди властта 
си; как било организирано управлението на Византия; кои били сла-
вяните и кога те се заселили на Балканския полуостров.

Юстиниан I Велики
Източната империя (Византия) била по-богата и по-добре организира-
на. Тя успяла да отблъсне „варварските“ нападения и да ги насочи на 
Запад. Едновременно с това водила и успешни войни със съседна Пер-
сия. В началото на VI в. Византия била основната политическа сила в 
Европа. Нейният нов разцвет се свързва с името на император Юсти-
ниан Велики. Юстиниан I  бил един от най-значимите византийски им-
ператори в цялата ѝ многовековна история. Той управлявал 38 години 
(от 527 до 565 г.) и през това време направил поредица от реформи и 
спечелил множество блестящи военни победи. 

Скоро след като станал император, по време на състезания с колес-
ници на Хиподрома, срещу него въстанало населението на Констан-
тинопол. Юстиниан бил склонен да се откаже от властта, но неговата 
съпруга Теодора го принудила да остане и да се противопостави на 
размирниците. Той жестоко потушил бунта. Голяма част от сградите 
в столицата били разрушени. Затова той вложил значителни средства 
във възстановяването на града. Били построени мостове, паркове и 
множество обществени сгради. Била издигната най-внушителната 
християнска църква – „Св. София“.

Съвременен изглед към 
църквата „Св. София“ 
(Истанбул, Турция)

Куполът на църквата „Св. 
София“ в Константинопол 
(днес Истанбул, Турция) – 
съвременен изглед 



ЦЪРКВАТА „СВ. СОФИЯ“ е из-
дигната още през 360 г., но е раз-
рушавана при безредици в града. 
Император Юстиниан я построил 
наново. Завършена е през 537 г., 
като нейни архитекти са Исидор от 
Милет и Антемий от Тралес. Църк-
вата е дълга 82 метра и висока 56 
метра. Увенчана е с огромен купол, 
който сякаш се рее във въздуха 
благодарение на оригинална сис-
тема от 40 прозореца, през които 
прониква слънчевата светлина. 
След откриването є „Св. София“ 
е най-голямата сграда в Европа в 
продължение на почти 1000 години.
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Реконструкция на оригиналния 
вид на църквата „Св. София“ в 
Константинопол

Управление на държавата
Най-важното дело на Юстиниан било създаването на нови законови 
сборници. Дотогава в държавата било ползвано старото римско право. 
Някои от законите обаче не подхождали на християнската религия 
и трябвало или да отпаднат, или да бъдат поправени. Под контрола 
на императора видни прависти поправяли старите и създавали нови 
закони, които послужили за основа на византийското, а по-късно – и на 
западноевропейското право. 

Юстиниан имал в армията си много талантливи военачалници. 
С тяхна помощ водил успешни войни в Северна Африка, Италия и 
Испания и успял да върне на империята много територии, загубени 
в предходните векове. По този начин Източната Римска империя 
се утвърдила като най-важния политически фактор в Европа и 
Средиземноморието.

Юстиниан I (мозайка в църквата 
в Равена, Италия) 
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Нови нашественици на Балканите
Към края на Юстиниановото управление и при наследниците му 

на Балканите нахлули славяните. Те се заселили в опустелите земи на 
полуострова, а след това започнали да нападат дори големите градове. 
По този начин вътре в самата ромейска държава се появили територии, 
които реално били извън контрола на императора.

През VII в. на изток не спирали войните с персите, а след успеш-
ните арабски завоевания на византийски земи се наложило управле-
нието на държавата да се военизира, за да се спре новата заплаха от 
изток. Били създадени теми, чиито стратези имали грижата не само 
да отблъскват нашествениците, но и да ги управляват в мирно време. 
Войниците били набирани от местното население. Срещу военната си 
служба те ползвали отстъпени от държавата земи.

Славянски воин

Юстиниан и Теодора (мозайка от Равена)

Законови сборници – това 
са сборници, в които законите 
са разпределени по теми, 
свързани със: собственост, 
граждански права, различни 
наказания и т.н. Сборниците на 
Юстиниан са познати под името 
Юстинианов кодекс.
Стратегът е военачалник  и 
управител на тема. 
Темата е военно-
административна единица – 
определена територия, от която 
се събира армия. 
Теодора била съпругата 
на император Юстиниан. 
Тя нямала аристократичен 
произход. Баща є бил пазач 
на мечките в Хиподрома. 
Като малка участвала в 
представления в цирка. Била 
изключително красива и умна. 
Юстиниан се оженил за нея 
малко преди да се качи на 
престола. Теодора помагала на 
съпруга си в управлението на 
държавата. 
Хиподром – място за спортни 
състезания и циркови предста-
вления, най-вече за надбягване 
с коне или с колесници. 

Златна монета на Юстиниан I

3    

Славянски воин
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Византийска сребърна 
чаша от VI  в.

Сребърен съд от VI  в. 

ПАВЕЛ ДЯКОН, лангобардски историк от VIII в. 
Из „ИСТОРИЯ НА ЛАНГОБАРДИТЕ“  

„По това време Юстиниан Август щастливо управлявал империята на римля-
ните. Той успешно водел войни и се справял чудесно с гражданските дела. 
С помощта на патриция Велизарий решително победил персите, пак със 
същия Велизарий напълно съсипал племето на вандалите, пленил краля им 
Гелимер и след 96 години върнал цяла Африка на Римската империя. 
Отново с армиите си на Велизарий подчинил племето на готите в Италия и 
пленил краля им Витигис. [...] По същия начин подчинил и други народи с 
правото на войната. [...] Той преработил чудесно и съкратил римските зако-
ни, чието многословие било прекалено и противоречията в тях пречели. 
Всички владетелски разпоредби, които трябвало да бъдат ползвани от 
много томове, той събрал в 12 тома и наредил да бъдат наречени 
Юстинианов кодекс. [...] Същият император построил в града 
Константинопол храм на Господ Христос, който на гръцки се нарича Агия 
София, което означава Премъдрост Божия. Строежът на тази сграда е до 
такава степен превъзходен, че подобна на нея не може да се открие по 
целия свят.“

 Кои са варварските народи, победени от армиите на император 
Юстиниан?

 Освен военните победи кои са другите две постижения на 
Юстиниан, посочени в извора?

ПРОКОПИЙ ОТ КЕСАРИЯ, византийски писател от VI в.

Из „ЗА СТРОЕЖИТЕ“. Описание на църквата „Св. София“

„Тази църква се отличава с неописуема красота. Тя е изключителна както 
по  размери, така и поради хармонията между съставните си части, като в 
нея няма нищо излишно и нищо липсващо. Много по-великолепна е в срав-
нение с останалите сгради и много по-елегантна със своите пропорции. 
Църквата е изпълнена със светлина и слънце и може да ви се стори, че 
слънцето не я осветява отвън, а лъчите се раждат вътре, такова изобилие 
от светлина се излива в нея...“

 Какво цели императорът чрез построяването на толкова прекра-
сен храм в столицата си?

1. Открийте в интернет изображения на църквата „Св. София“ в Константи-
нопол и опишете поне два елемента, които ви правят най-силно впечатле-
ние.
2. Открийте в интернет информация за поне три значими римски военни 
победи, постигнати в периода 395 – 527 г.

1. Коя е най-важната измежду всички реформи, осъществени от император 
Юстиниан I?
2. Кои са най-важните политически успехи на Източната Римска империя в 
периода от 395 г. до смъртта на император Юстиниан I?

1. В началото на VI в., когато император станал Юстиниан Велики, Византия 
била основната политическа сила в Европа.
2. Юстиниан водил успешни войни и върнал на империята територии, загу-
бени през предходните векове.
3. Под контрола на Юстиниан били създадени сборници със закони, извест-
ни като Юстинианов кодекс.
4. През втората половина на VI в. на Балканите се заселили славяните – пър-
воначално в опустелите земи, а по-късно започнали да нападат и някои 
големи градове.
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4    ФРАНКИТЕ И ТЯХНАТА ДЪРЖАВА
В този урок ще научите кои са 
франките и кога създават своя 
държава; кои са Меровингите 
и с какво се отличава управле-
нието на Карл Велики.

Кои са франките?
Франките били един от най-много-
бройните германски народи. Под име-
то „франки“ били обединени редица 
племена със сходен бит и език. Пър-
воначално те воювали с Римската им-
перия, а по-късно станали нейни фе-
дерати. Били добри войници и често 
участвали в кампаниите на имперска-
та армия. Създали своя държава около 
средата на V в. Един от първите им 
крале – Хлодовех (481 – 511) от ди-

Кралството на 
Меровингите 
Територии на 
кои съвременни 
държави е 
включвало 
кралството на 
Меровингите?

Началната страница на „История 
на франките“ (написана от 
епископа на град Тур Григорий)

Коронацията на Карл Велики

Париж
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Майордомите и династията на Меровингите 
Майордомите имали най-много власт и най-големи лични армии в 
сравнение с всички кралски служители. Ако някой искал да се издигне 
в обществото, търсел покровителството им. Обикновено бивал наеман 
в техните военни дружини и в замяна получавал земя, от която да се 
издържа. Подобна войска помогнала на Карл Мартел, който произли-
зал от семейство на майордом, да отблъсне арабската атака в прочутата 
битка при Поатие през 732 г. 

Колкото повече се обогатявала аристокрацията и най-вече майордо-
мите, толкова повече западала управляващата династия на Меровинги-
те. В историята последните меровингски крале останали известни като 
„ленивите крале“. Затова един от майордомите – Пипин – поискал от 
папата да го коронова за крал. Срещу обещание за военна помощ сре-
щу народа на лангобардите папа Стефан го помазал за крал.

настията на Меровингите, приел християнството и така получил под-
крепата на папата в Рим.

Подобно на останалите „варварски“ крале и франкските били во-
еначалници, законотворци и съдии. Меровингите нямали постоянна 
столица. Те обикаляли непрекъснато владенията си и по този начин 
ги контролирали. Приемали, че кралският дом и държавата са едно и 
също, и затова службите по управление на държавата съвпадали с тези 
в двореца. Най-важната служба била тази на майордома, който отго-
варял за приходите и управлението на кралските дворци. В градовете 
управлявали епископите и графовете.

Управлението на Карл Велики
Синът на Пипин – Карл – наследил престола и управлявал дълго и 
успешно (768 – 814). По време на своето царуване той водил непре-
къснати войни във всички посоки. По молба на папата воювал с лан-
гобардите, превзел столицата им и станал и техен крал. В продължение 
на 30 години водил войни със саксонците. Накрая успял да завземе го-
ляма част от земите им и да разшири властта си на изток. Едновремен-
но със завоюването на нови земи вървяла и тяхната християнизация. 

Карл извършил сериозни промени в управлението на 
държавата. Създал специални погранични територии – 
марки, които да охраняват владенията му. Премахнал 
службата на майордома и обявявал решенията си на 
общо събрание на благородниците. Издал 
множество закони и постановления. Създал 
специална организация, чрез която контроли-
рал всички територии в държавата си. Изпра-
щал по двама благородници – един епископ 
и един светски аристократ, които следели за 
спазването на законите.

Дворцовата църква на Карл 
Велики в Аахен (изглед отвътре) 

Тронът на Карл Велики в Аахен 

Златна монета на 
франкския крал 
Теодеберт I
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Армията на Карл се състояла от неговите лични войски и тези на 
неговите приближени. Освен това съществувало и опълчение, но то не 
било добре подготвено и било свиквано рядко.

Дипломацията на Карл също била добре организирана. Опитал се 
да омъжи една от дъщерите си за престолонаследника в Константино-
пол. Получавал писма от различни владетели, включително от багдад-
ския халиф Харун ал Рашид, който в знак на приятелство му изпратил 
слон. 

От самото начало на неговото управление отношенията с Папство-
то били много добри. Карл осигурявал надеждна подкрепа за папата – 
отзовавал се при нужда от военна помощ, създавал християнски зако-
ни, правел дарения на църкви и манастири и позволявал част от прихо-
дите на Франкската църква да достигат до Рим. 

Римски император. На 25 декември 800 г. в старата базилика „Св. 
Петър“ в Рим Карл получил от папата императорска корона. Така той  
вече бил крал на франките, крал на лангобардите и римски император. 
Във Византия това не било добре прието. Трябвало да мине известно 
време, за да признаят неговата титла. 

Новата Римска империя била доста по-различна по дух и форма от 
античната, а също и от съвременната ѝ Византия. В нея влизали земи, 
в които преди не била позната римската култура. Новата империя била 
изцяло християнска и обвързана с Църк-
вата. Неслучайно в свое писмо един от 
приближените му нарича Карл „владетел 
и баща на Европа“.

Културата. Карл имал специално 
отношение към културните занимания. 
Създал около себе си кръг от близки хора 
с вкус към литературата, историята и фи-
лософията. Най-важното постижение, 
което има отражение в развитието на кул-
турата на Европа изобщо, било създава-
нето на нов, по-прост начин на изписване 
на буквите. Той позволявал да се пише 
по-бързо и разбираемо и така да се пре-
писват повече книги. Епохата на Карл е 
наричана често „Каролингски ренесанс“-
заради огромното внимание, което владе-
телят отделял на културата.

Алкуин и други приближени на 
Карл Велики 
(Флак Албин Aлкуин бил духовник, 
учител и поет. Той бил близък 
съветник на Карл Велики и е 
водещата фигура на Каролингския 
ренесанс.) 

Графът е кралски служител. 
Той управлява поверената му 
област, събира войска и съди от 
името на краля.
Династия е гръцка дума, с 
която се определя царската 
власт. Обикновено се използва 
за владетелското семейство. 
Епископ е висша църковна 
длъжност. В Западна Европа 
епископите освен да изпъл-
няват свещенически функции, 
можели да участват в управле-
нието на градовете, да събират 
войски и да съдят.
Майордом – буквално означава 
„по-голям в дома“. Задължени-
ята на майордома включвали 
организацията по обслужване 
на кралското семейство и него-
вите приходи. 
Марките са погранични те-
ритории. Те се управляват от 
маркграфове или маркизи, 
които имат повече права от 
останалите графове.
Помазването е християнски 
акт, с който се отбелязват 
изключителни събития – кръ-
щение, смърт или  въвеждане в 
духовническото съсловие. То е 
част и от кралската коронация. 

Възстановка на двореца на 
Карл Велики в Аахен
Кои са основните сгради 
в двореца на Карл 
Велики? Какво е тяхното 
предназначение?

главна порта

тронна зала топли извори – терми

църква

4    

`



ФРАНКСКИ ЗАКОНИ СРЕЩУ 
КРАДЦИТЕ И РАЗБОЙНИЦИТЕ  
Кражбата по принцип е недопус-
тима. В разпоредбите съществува 
едно неизменно положение, което 
предвижда, че  ако човекът е сво-
боден, трябва да се яви в графския 
съд, а ако е слуга – неговият госпо-
дар да има грижата да го накаже 
и поправи. Най-общо за разбойни-
ците  се предвиждат тежки нака-
зания. В закон от 779 г. се казва 
буквално –  при първо провинение 
да не се умъртвява, но да загуби 
око. Щом втори път е провинен, на 
този разбойник да бъде отсечен 
носът, а при трета вина, щом не се 
е поправил, да бъде умъртвен. 
Какви са обичайните наказания 
във франкското право?
Има ли степенуване на наказа-
нията и съществува ли възмож-
ност един престъпник да се по-
прави?
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АЙНХАРД, франкски писател от IX в. 
Из „ЖИВОТЪТ НА ИМПЕРАТОР КАРЛ ВЕЛИКИ“

За Меровингите
 „Семейството на Меровингите, от което преди франките си избирали крале, 
изчезнало, както се приема, с крал Хилдерик III, който по заповед на папата [... ] 
бил свален от трона, подстриган и изпратен в манастир. Родът угаснал със смърт-
та му, но той отдавна вече нямал жизнени сили и притежавал само титлата крал, 
защото силата и властта в държавата се намирали в ръцете на висшите служите-
ли на двора, наричани майордоми, които всъщност управлявали държавата [...] 
Освен безполезната титла и оскъдната издръжка, която получавал от майордома, 
според неговото решение той имал само едно малко имение, къща и малобройна 
прислуга... Накъдето и да се отправял кралят, той пътувал на каруца, теглена от 
волове, управлявана от пастир.“ 

 Защо крал Хилдерик III бил свален от престола?
 Кой притежавал реалната власт във Франкското кралство по време 

на управлението на последните Меровинги?

АЙНХАРД, франкски писател от IX в. 
Из „ЖИВОТЪТ НА ИМПЕРАТОР КАРЛ ВЕЛИКИ“

За войните със саксонците
 „От всички войни на франките нито една не била водена толкова упорито, жесто-
ко и с толкова загуби, защото саксонците, както всички народи, които живеят в 
Германия, са свирепи по природа, служат на демони и са врагове на нашата рели-
гия, и нечестно нарушават човешките и Божите закони. [...] И така започнала 
война, която продължила 33 години и била водена с голямо ожесточение и от 
двете страни, но все пак навредила повече на саксонците, отколкото на франките. 
Трудно е да се изброи колко пъти те били побеждавани и помилвани и обещавали 
на краля да изпълнят неговите нареждания... Обещавали повече да не се кланят 
на демони и да приемат християнската вяра. Но колкото пъти и да се съгласявали, 
толкова пъти съвсем скоро нарушавали думата си... Накрая, като нанесъл пораже-
ние на всички, които му се съпротивлявали, той разселил 10 000 души, които 
живеели по поречието на Елба, в различни части на Галия и Германия. След при-
лагането на тази мярка войната, която се точела от толкова години, приключила. 
Саксонците се отказали от почитането на демони и бащините обреди, приели 
християнството и като се обединили с франките, станали един народ с тях.“

 Какъв образ на саксонците създава франкският автор?
 Кои са причините войната със саксонците да продължи цели 33 години?
 Как саксонците са приобщени към франкската държава?

1. Потърсете в интернет информация за Академията на Карл Велики. Открий-
те имената на някои от участниците в Академията, както и заглавието на 
негово значимо произведение.
2. Потърсете изображения от столицата на Карл Велики и опишете поне две 
неща, които ви правят най-силно впечатление.

1.  Кои са първите две династии, управлявали франките и с какво допринася 
всяка от тях за развитието на Франкската държава?
2. Защо франките поддържат толкова близки отношения с Папството?
3. Защо Византия трудно признава императорската титла на Карл Велики?
4. Защо Карл е наречен „владетел и баща на Европа“?

1. Франките били един от най-многобройните германски народи. Тяхната 
държава възникнала в средата на V в.
2. Майордомите били най-влиятелните кралски служители. Те отговаряли за 
приходите и управлението на кралския дворец.
3. Най-голям възход Франкската държава постигнала при управлението на 
Карл Велики. В резултат на продължителни войни той завоювал нови земи 
на изток. След като станал крал на франките и лангобардите, през 800 г. 
Карл Велики бил коронясан за римски император.

Оръжие на франките
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В този урок ще научите кои били арабите; кога възникнала новата 
религия, наречена ислям, и как тя се разпространила на изток и 
запад.

Съвременно изображение на 
средновековна арабска войскаАрабите

До началото на VII в. арабите били предимно номади. По-голямата 
част от тях обитавала неплодородните земи на Арабския полуостров. 
Останалите населявали градовете по крайбрежието на Червено море. 
Всички те живеели в родови общности и почитали различни божества. 
Споменават се още в Библията и в историческите съчинения на гръц-
ките и римските автори. По-късно станали съюзници на Персийската 
империя във войните ѝ срещу Византия.

Мохамед и новата религия – ислям 
Голяма промяна в живота на арабите внесъл търговецът от Мека Мо-
хамед, който проповядвал нова религия, по-късно наречена ислям. В 
началото той не бил приет добре от своите съграждани и през 622 г. 
трябвало да се оттегли в друг град – Медина. Там намерил последова-
тели и новата религия започнала бързо да се разпространява. Годината 
на неговото преместване от Мека в Медина се приема за началото на 
ислямското летоброене. 

Проповедите на Мохамед били записани в свещена книга – Коран.  
Ислямът приема съществуването на един бог – Аллах, а Мохамед е 
негов пророк. По-късно въз основа на Корана било създадено мюсюл-
манското право – шериат. Последователите на исляма, наричани и мю-
сюлмани, трябвало да се подчиняват на предписанията на Корана.

Страници от Корана (Кашмир, 
XVIII в.)

АРАБИТЕ И НАЧАЛОТО 
НА ТЯХНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ
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Текст от Корана 

Храмът Кааба в Мека 
(мюсюлманска светиня и център на 
поклонение) 

Арабските завоевания на изток и на запад 
За по-малко от 100 години непрекъснати войни ислямът се разпрос-
транил в Азия – в част от земите на Византия и до Китай, както и 
по цялото крайбрежие на Северна Африка. С увеличаването на зав-
зетите територии нараствал броят на войниците. Това позволило през 
711 г. голяма група, водена от Тарик, да прекоси протока Гибралтар и да 
навлезе в земите на Визиготското кралство (намиращо се на територията 
на днешна Испания). Съществуващите разпри в кралството отслабили 
съп ротивата на местните и помогнали на арабското завоевание. Ара-
бите изтласкали старото население на север и се настанили в техните 
земи. Създали своя държава, чиято столица по-късно станала Кордоба. 
Желанието им да проникнат на север било спряно от Карл Мартел. 
Успехите на арабите се обясняват преди всичко с изтощението на го-
лемите империи Византия и Персия, които непрекъснато воювали по-
между си, а и трябвало да отбиват нападения на „варварите“ от север.  

Според ислямските представи след смъртта на пророка управле-
нието на целия ислямския свят се поема от един владетел с титлата 
халиф. Той упражнява едновременно върховната светска и религиозна 
власт. Държавата, която управлява, се нарича халифат.

Абасидският халифат през 
периода 750 – 1258 г.

Арабски владения 
на Перинейския 
полуостров
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Арабската култура
При завладяването на чуждите земи арабите не задължавали всички 
да сменят религията си, но тези, които не приемали исляма, не били 
допускани в градовете и били облагани с допълнителни данъци. Един-
ственият разрешен език бил арабският. В същото време възприемали 
местните култури и така обогатявали своята. 

За историята на Европа развитието на арабската култура било от 
изключително значение. Много важна била и арабската търговия, коя-
то се простирала из целия ис-
лямски свят. Били предлагани 
разнообразни стоки, изработени 
от завоюваното население и от 
пленниците. 

Интересът на арабите към 
практическите науки довел до 
превеждането на много антични 
гръцки съчинения на арабски. 
По-късно те достигнали до Ев-
ропа чрез арабските преводи. 

Големи постижения имало 
в архитектурата, особено при 
строежите на сградите за молит-
ва – джамии. Те били строени 
на големи пространства, за да 
събират повече молещи се. Ук-
расени били само с геометрични 
елементи и с красиво изписани 
цитати от Корана, тъй като ис-
лямът забранява изображението 
на хора и животни.

Голямата джамия в Дамаск,
някогашна църква

Украса на джамия в Кордоба

Ислям означава „подчинение 
на волята на Aллах“. 
Мюсюлмани са вярващите в 
исляма, тези, „които следват 
волята на Аллах“.
Коранът е свещената книга на 
исляма. Той съдържа пропове-
дите на Мохамед, записани по 
божествено внушение. 
Кордоба е град в Южна Испа-
ния. Там и до днес са запазени 
красиви паметници от времето 
на управлението на арабите.
Пророците са мъдреци, които 
са призвани от Бог да известя-
ват волята му на вярващите.
Халиф е върховната титла в 
ислямския свят. Той е едновре-
менно светски и духовен водач.
Шериат се нарича ислямското 
право, което се основава на 
текста на Корана.
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Сребърен съд с надписи

Университетът в Багдад днес 
(създаден през 1227 г.) 

ИБН АЛ ХАКИМ, арабски автор от IX в
Из „ПОКОРЯВАНЕТО НА ИСПАНИЯ“

  
„Когато Тарик слязъл на брега, бил посрещнат от войници от Кордоба. Като 
видели с колко малко хора е, се отнесли с презрение към него. Тогава влез-
ли в битка. Битката с Тарик била жестока. Те били разбити и Тарик не 
спрял да ги преследва чак до Кордоба. Когато Родерик (готският крал) чул 
това, им се притекъл на помощ от Толедо. Тогава влезли в сражение на 
мястото, наречено Шедуния (на 11 юли 711 г.). [...] Схватката била безпо-
щадна. Великият и всемогъщ Аллах убил Родерик и войниците му.“

 Може ли от текста да се разбере коя е столицата на 
Визиготското кралство в Испания?

 Коя е според арабския автор причината за успеха на Тарик?

Из  „ХРОНИКИ НА МАНАСТИРА „СЕН ДЕНИ“

„В 732 г. мюсюлманите възнамерявали да отидат в град Тур и да разрушат 
църквата „Св. Мартин“, града и цялата страна. Тогава срещу тях тръгнал 
славният принц Карл с цялата си войска. Той се нахвърлил върху враговете 
си и воювал с тях така, както гладният вълк се впуска върху елен. [...] 
Тогава за пръв път бил наречен „Мартел“, както се казва на чука от желязо, 
стомана или някакъв друг метал, понеже ги блъскал като с чук и поразил в 
битката всичките си врагове.“ 

 Защо Карл бил наречен „Мартел“?

Потърсете информация как мюсюлманите призовават към молитва.

1. Какво обединило арабите и ги превърнало във важен военен и политиче-
ски фактор?
2. В кои региони се разпространил ислямът?
3. Какви са особеностите на арабската култура?
4. Какво било отношението на мюсюлманите към хората с друга вяра?

1. До началото на VII в. арабите обитавали Арабския полуостров и живеели 
в родови общности. За по-малко от един век в резултат на непрекъснати 
войни те завладели част от териториите на Византия и крайбрежието на 
Северна Африка; проникнали в земите на визиготите, а на изток достигнали 
чак до Китай.
2. Ислямът възникнал през VII в. Неговите последователи се наричат мюсюл-
мани и тяхната свещена книга е Коранът.
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6    СЪЗДАВАНЕ И УКРЕПВАНЕ 
НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА 
НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ

В този урок ще научите кои били старите българи и какъв бил техният 
произход. Ще разберете защо славяни и българи създали съюз, кога въз-
никнала новата българска държава и кои били първите ѝ владетели. 

Българите преди идването им на Балканския полуостров
Старите българи, които понякога наричаме и прабългари, са част от 
народите, които пристигнали в Европа от изток. И до днес същест-
вуват спорове относно техния произход. В историческите съчинения 
се споменават групи от българи, които навлизали в земите на Европа 
с различни племена – хуни, авари, лангобарди. Други групи българи 
навлизали самостоятелно, а трети били част от Тюркския каганат, кой-
то съществувал от средата на VI в. в земите на Централна Азия. Със 
сигурност се знае, че голяма група българи създала своя държава в 
земите на север от Черно море – Старата Велика България. Нейните 
владетели носели титлата кан и основната им функция била да пред-
вождат войската.

Мадарският конник 
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Кубрат и неговите синове
В средата на VII в. българите били управлявани от кан Кубрат. Държа-
вата му била непрекъснато нападана от нови племена, които търсели 
път на запад. Византийските историци разказват, че преди да умре, той 
посъветвал синовете си да не се делят, а заедно да се противопоста-
вят на опасностите. Те не спазили наставлението му и повечето от тях 
предпочели да потеглят на път. 

Един от синовете на Кубрат, Аспарух, достигнал до границите на 
Византия и се настанил със своите войници в областта Онгъл – веро-
ятно на делтата на р. Дунав (днес в Румъния). Оттам те започнали да 
нападат земите на империята.

Предмети от съкровището на 
българските канове (открито 
при Наг Сент Миклош, Румъния)

Изображение на български 
войник (украса върху кана от 
съкровището от Наг Сент Миклош) 

Новата българска държава
По това време на Балканите вече се били заселили множе-
ство славянски племена. Славяните живеели на малки гру-
пи в пределите на Византия и не били създали собствени 
държави. Те често нападали и ограбвали местното насе-
ление, но не строели свои градове.

Българите постепенно започнали да навлизат и в 
земите на империята. Там те установили контакт със 
славяните и създали с тях съюз. Приема се, че това е 
станало към 680 – 681 г. След неуспешна военна кампа-
ния срещу българите императорът на Византия бил при-
нуден да сключи мир с тях и да им плаща годишен данък. 
Така в земите на север от Стара планина се появила нова 
държава, която по-късно се превърнала в сериозен съперник на 
Византийската империя. Столица на българската държава станал 
град Плиска.
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България при Тервел
Наследникът на кан Аспарух, Тервел, разширил българските владения 
на юг от Стара планина. Кан Тервел помогнал на византийския импе-
ратор Юстиниан II да си върне отнетия престол. В знак на благодар-
ност българският владетел получил от Юстиниан II областта, нарече-
на Загора, високата титла „кесар“ и богати дарове. След поредица от 
войни през 716 г. Тервел подписал с Византия мирен договор. Били 
определени границите между двете държави, уговорени търговските 
връзки и размяната на пленници.

По време на арабската обсада на ромейската столица през 717 –  718 г. 
българските войски се притекли на помощ на императора. С тяхната 
подкрепа арабите били отблъснати, а Константинопол бил спасен. 

Отношенията на владетелите на България с византийците рядко 
били приятелски. Често се стигало до сблъсъци – или българите напа-
дали с желание да придобият нови територии, или ромеите тръгвали 
на поход, за да ги прогонят. През VIII в. в България на няколко пъти се 
сменяли управляващите родове. Страната преживяла тежки моменти, 
но успяла да устои.

Останки от първата българска 
столица Плиска 

Аварите са тюркски народ, 
който се установил в равнините 
по поречието на Дунав. Оттам 
непрекъснато нападали своите 
съседи и ограбвали земите  им. 
Загора се наричала област в 
Тракия, разположена между 
р. Тунджа и Черно море.
Кесар е много висока титла във 
византийския двор. Обикновено 
се дава на престолонаследника. 
Онгъл бил местност, удобна за 
заселване, но недостъпна за 
неприятели. От едната є страна 
имало блата, а от другата – 
непристъпни стръмнини.

Конницата на кан Тервел 
прогонва арабите при 
Константинопол.  (Манасиева 
хроника) 



ПАВЕЛ ДЯКОН,  
лангобардски писател 
от IX в. 

Из  „ИСТОРИЯ 
НА ЛАНГОБАРДИТЕ“

Павел Дякон разказва, че българ-
ският водач Алцек(о) заедно с ар-
мията си навлязъл мирно в Италия, 
пристигнал при лангобардския 
крал и обещал да му служи, ако се 
засели в неговите земи. Кралят го 
изпратил на юг и му предоставил 
територии за живеене. Той съоб-
щава, че българите и по негово 
време все още живеят там и макар 
да говорят латински, не са изоста-
вили собствения си език. 
Какво принудило Алцек(о) да се 
отправи с част от българите 
към земите на лангобардите?
Запазват ли своята самобит-
ност българите?
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ПАТРИАРХ НИКИФОР, византийски писател от IX в. 
Из „КРАТКА ИСТОРИЯ“

  
„Те (българите) покорили и околните славянски племена и на едни от тях 
заповядали да охраняват земите, които граничат с аварите, а на други – да 
пазят земите, които са близо до ромеите. След като се укрепили и станали 
по-силни, започнали да опустошават селата и градовете на Тракия. При 
това положение в крайна сметка императорът бил принуден да сключи 
договор с тях.“

 Какви са отношенията между българи и славяни според визан-
тийския патриарх Никифор?

 Защо императорът е принуден да сключи мир с българите? 
Премълчава ли нещо патриарх Никифор според вас?

1. Потърсете информация за синовете на кан Кубрат; за териториите, които 
обитават след разпадането на Стара Велика България, и за най-опасните им 
противници (племена, народи или държави).
2. Намерете в интернет средновековен извор, който разказва за победата на 
кан Тервел над арабите, и анализирайте неговото съдържание.

1. По какво прилича и по какво се различава миграцията на българите от 
тази на германските племена?
2. Какво е значението на Стара Велика България за историята на българите?
3. Какво е значението на намесата на кан Тервел при обсадата на Констан-
тинопол?
4. Какво научихте за българите преди заселването им на Балканския полу-
остров? 

1. Българска държава, известна с името Стара Велика България, съществу-
вала в земите на север от Черно море. В средата на VII в. тя била управля-
вана от кан Кубрат.
2. По-късно един от синовете на Кубрат – Аспарух – достигнал с войниците 
си до територията на Византия и се настанил в областта Онгъл.
3. Към 680 – 681 г. българите на Аспарух създали съюз със славяните, които 
населявали Балканите. Така в земите на север от Стара планина възникнала 
нова българска държава.

Орел от съкровището (открито 
край село Вознесенка в Украйна)
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7    БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 
ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА IX ВЕК

В този урок ще научите при управлението на кои владетели България се 
превърнала в значим политически и военен фактор на Балканите през IX в. 
Ще разберете с какво се отличавало владичеството на кан Крум и защо 
кан Омуртаг бил наречен „строител“.

Българската държава при кан Крум
След управлението на Тервел в продължение на повече от 100 години 
българите непрекъснато воювали с Византия. В началото на IX в. наче-
ло на българската държава застанал кан Крум (803 – 814). 

Той се възползвал от победата на Карл Велики над аварите и зав-
зел източната част от техните земи. По-късно превзел и опустошил 
важната византийска крепост Сердика. За да отмъсти за Сердика, им-
ператор Никифор I Геник потеглил срещу него. Преминал през един 
от проходите на Стара планина и се отправил срещу Плиска. Превзел 
българската столица, ограбил хазната и опожарил двореца на Крум. С 
населението се отнесъл много жестоко. 

Разгневеният български кан затворил Върбишкия проход, причакал 
византийската войска и на 26 юли 811 г. успял не само да я надвие, но 
и да убие императора и неговите приближени. От черепа му направил 
чаша, с която поднасял вино на славянските вождове. След това повел 
армията си на юг и превзел много от големите византийски градове и 
крепости. Кан Крум разбил ромейската войска при Адрианопол (Од-
рин) и се отправил към Константинопол. Победите му били изписани 
върху каменни колони, запазени и до днес. 

Новият константинополски император Михаил I Рангаве поискал 
да сключи мир. Били определени нови граници на българската държа-
ва в Тракия.

Кан Крум побеждава 
император Никифор I и армията 
му в битката при Върбишкия 
проход през 811 г.  (Манасиева 
хроника, XIV в.) 

Крум празнува победата над 
Никифор (Манасиева хроника) 
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България при кан Крум

Законите на кан Крум 
От разказа в една византийска енциклопедия („Свидас лексикон“) зна-
ем, че кан Крум издал специални закони. Те предвиждали строги нака-
зания за тези, които ги нарушават, и много приличали на разпоредбите 
на Карл Велики. Това е първият случай, в който се споменават писани 
закони в българската държава, но несъмнено и преди това е имало пра-
вила, които са установявали реда в държавата. 

По време на управлението на кан Крум властта била стабилизи-
рана. Били придобити нови територии. Бил направен опит чрез нови 
закони да се изкоренят лошите навици в обществото. Наследниците на 
Крум имали добри условия да развият постигнатото от него. Българ-
ската държава вече заемала достойно място в средновековна Европа.

Кан Омуртаг – канът строител 
Следващият владетел бил синът на кан Крум – кан Омуртаг. Той укре-
пил държавната власт и лично назначавал провинциалните управите-
ли. Кан Омуртаг провел няколко успешни военни акции срещу проти-
вници на запад и на север и сключил 30-годишен мир с Византия. Този 
мир му позволил да възстанови унищоженото в предходните десетиле-
тия на конфликти, да издигне нови сгради и съоръжения и му спече-
лил прозвището „канът строител“. Омуртаг построил наново Плиска, 
издигнал много аули из българските земи и подобрил комуникациите 
чрез изграждането на пътища и мостове.

Кан Омуртаг (мадридски ръкопис 
на Йоан Скилица)

Кан Омуртаг получава отговор 
от Михаил II (мадридски ръкопис 
на Йоан Скилица) 

Сюлейманкьойски надпис на 
кан Омуртаг (Надписът съдържа 
условията на мирния договор, 
сключен между кан Омуртаг и 
византийския император Лъв V.)
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7    

България при кан Маламир и 
кан Пресиян
Следващият български владетел бил кан 
Маламир, най-малкият син на Омуртаг. 
По време на краткото управление на кан 
Маламир българите спечелили важни 
победи над ромеите. Вследствие на това 
някои родопски крепости преминали 
в ръцете на българите, а Пловдив бил 
трайно присъединен към българските 
земи. Маламир починал неочаквано 
през 836 г., без да остави наследници. 
Престолът бил зает от племенника му 
Пресиян. Той управлявал 16 години и 
утвърдил българската власт в Горно-
тракийската низина и в Родопите. По 
времето на кан Пресиян започнало и 
българското настъпление в областта 
Македония. Към българската държава 
били присъединени териториите на за-
пад от река Струма. Така България се 
утвърдила като значим политически и 
военен фактор на Балканите.

България под властта на кан 
Пресиян

Кавхан е висока титла в 
управлението на българската 
държава.
Плиска бил един от главните 
градове на канството. Там бил 
изграден голям аул, т.е. дворец.  
Сердика е старо име на София.

ТЕОФАН ИЗПОВЕДНИК, византийски писател от VIII – IX в.
Из „ХРОНИКА“

  
„Към началото на месец юни [813 г.] Крум, вождът на българите, излязъл 
със своите войски, подозирайки, че християните са твърде много. А когато 
се разположил на стан във Версиникия [при Одрин], на около 30 мили от 
императорския стан, Лъв, патриций и стратег на източните войски, и Йоан 
Аплакис, патриций и стратег на Македония, които били много склонни да 
завържат сражение с тях, били възпрепятствани от императора поради 
лоши съветници...
На 22 юни, когато християните и българите се строили едни срещу други 
недалеч от Адрианопол, християните претърпели страшно поражение. 
Враговете толкова много надделели в боя, щото повечето християни, без да 
видят дори първото сблъскване, така силно побягнали, та Крум изненадан 
помислил, че това е някаква засада, и възпрял за малко своите от преслед-
ване. Но като видял, че те бягат неудържимо, започнал да ги преследва и 
избил голямо множество. Българите заловили и обоза и го оплячкосали. А 
императорът, бягайки, се завърнал в града, като проклинал войските и тех-
ните началници и се кълнял, че се отказва от императорската власт.“

 Каква е според византийския историк причината за пълното 
поражение на ромеите? Можем ли да му се доверим изцяло?

 Какво е значението на тази победа за отношенията между 
България и Византия?
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Надпис на кан Пресиян от 
Филипи

ЧАТАЛАРСКИ НАДПИС НА КАН ОМУРТАГ

  „Кан ювиги Омуртаг е от Бога владетел в земята, гдето се е родил. 
Обитавайки стана Плиска, той направи аул на Туча [р. Тича] и премести 
войската си срещу гърците и славяните. И направи изкусно мост на Туча 
заедно с аула и постави в този аул четири колони и върху колоните постави 
два лъва. Нека Бог даде на поставения от Бога владетел, като тъпче добре 
с нозете си императора, докато Туча тече и докато [слънцето сияе], като 
владее над многото българи и като подчинява враговете си, да проживее в 
радост и веселба сто години.“

 Какви основания за законността на своята власт изтъква кан 
Омуртаг?

 Кои са символите на българската държава, поставени от кан 
Омуртаг в новопостроения аул? Какво означават те?

 Защо в надписа пише, че кан Омуртаг владее „многото българи“?

Из „МАЛАМИРОВА ЛЕТОПИС“ (каменен надпис на кан Маламир)

„Кан ювиги Маламир е от Бога владетел. Моят дядо Крум с нас намери тези 
работи. А баща ми, владетелят Омуртаг, сключи тридесетгодишен мир и 
живя добре с гърците. Отначало и аз живеех добре, но гърците опустошиха 
земите ни. И владетелят Маламир, като управляваше заедно с кавхан 
Исбул, тръгна на поход срещу гърците с войска и опустоши крепостта 
Проват, крепостта Бурдидзо и земите на гърците. И извърши всичко славно 
и дойде до Филипопол, а пък гърците избягаха [от града]. И тогава кавхан 
Исбул заедно с преславния владетел води преговори с филипополци.“

 Защо започва войната между Византия и България по времето на 
кан Маламир?

 Кой е най-близкият помощник на кан Маламир?

1. Карл Велики и кан Крум живеят по едно и също време и умират в една и 
съща година. Можете ли да намерите общи неща между тях?
2. Потърсете в интернет поне три български титли, употребявани в двора на 
кан Омуртаг, и ги запишете в тетрадката си.
3. Потърсете, препишете и анализирайте един каменен надпис от времето на 
кановете Крум, Омуртаг, Маламир или Пресиян, който не е поместен в учеб-
ника.

1. Кои са най-важните реформи, осъществени от кановете Крум и Омуртаг?
2. Защо кановете Крум, Омуртаг, Маламир и Пресиян оставят след себе си 
толкова много каменни надписи?

1. Крум управлявал българската държава в началото на IX в. Той постигнал 
значителни военни победи над аварите и ромеите, в резултат на които към 
българската държава били присъединени нови територии.
2. Кан Крум издал строги закони, с които укрепил управлението на държа-
вата. Синът на кан Крум – Омуртаг – сключил 30-годишен мир с Византия. 
Това му позволило да започне мащабно строителство, с което си спечелил 
прозвището „канът строител“.
3. При управлението на кановете Маламир и Омуртаг българите продължили 
да печелят победи над ромеите. Към границите на България били присъеди-
нени нови територии.

Златен медальон на 
кан Омуртаг

Надпис на кан Омуртаг 
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8    СЛАВЯНИТЕ И ВЪЗНИКВАНЕТО 
НА ТЕХНИТЕ ДЪРЖАВИ

В този урок ще научите кои били славяните и кога създали първите 
си държави. Ще разберете защо Византия имала водеща роля при 
разпространяването на християнството сред славянските народи и 
защо била създадена славянската азбука.

Славянски пръстен

Кои са славяните?
Настаняването на славяните в Централна и Източна Европа ставало 
постепенно. Те пристигали от север на малки групи и трудно създава-
ли по-големи обединения. Разнородни славянски групи се разселили 
на различни места между Балтийско и Черно море. 

Някои славянски групи започнали да се заселват на Балканския по-
луостров от края на V в. насетне. Те не могли да създадат свои дър-
жави на полуострова, но често се опитвали да разграбват ромейските 
градове и да завладяват земите им. Обикновено действията им били 
свързани с някой по-агресивен, склонен към завоевания и добре орга-
низиран народ. 

Св.Св. Кирил и Методий 
(художник Д. Гюдженов)



Църквата „Св. Маргарита“ 
(Единствената запазена 
постройка от времето на 
Великоморавия. Намира се в 
Словакия.)
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Първите славянски държави
След разпадането на държавата на аварите, победени от Карл Велики и 
кан Крум, част от славяните създали своя държава в бившите аварски 
земи. Това станало около средата на IX в. По-късно славяните разшири-
ли владенията си, от които възникнала първата голяма славянска дър-
жава – Великоморавия. Именно там за пръв път проповядвали на сла-
вянски език братята Кирил и Методий. Съществуването ѝ било кратко. 
При заселването си в този район унгарците я унищожили.

В началото на IX в. сърбите и хърватите също създали свои дър-
жави. Тези държави в началото не били много стабилни и често били 
използвани от Византия за натиск срещу България. По същото време 
възникнали и първите варяжко-славянски княжества в Русия. Към края 
на века те били обединени в едно голямо владение – Киевска Рус. През 
земите ѝ преминавал важен търговски път – от север към Черно море. 
Нейните владетели търгували с Константинопол, а византийските им-
ператори наемали варяги за личните си гвардии. Случвало се да влизат 
и във военни сблъсъци. Освен Киевска Рус в земите между Балтийско 
и Черно море съществували и много други славянски обединения, кои-
то обаче не може да се определят като държави. 

Хърватски воин
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Християнизацията на новите държави
Ролята на Църквата в средновековна Европа била изключително голя-
ма. Приобщаването на новите народи съвсем естествено ставало чрез 
приобщаването им към религията. На запад Римската църква непре-
къснато изпращала мисионери. Те покръствали първо владетелите и 
семействата им, а след това – народа. Църковните служби се изнасяли 
на латински и затова оставали неразбираеми за множеството. 

Силата на светската власт и укрепването на Църквата в Константи-
нопол позволили на Византия да претендира за водеща роля в разпрос-
транението на християнството в Централна и Източна Европа. Целта ѝ 
била чрез разпространението на религията да привлече колкото може 
повече съюзници и да разшири влиянието си. Затова нейните мисионе-
ри проповядвали на местните езици.

Византийският император 
Василий I приема делегация на 
сърбите и хърватите. (мадридски 
ръкопис на Йоан Скилица)

Новата азбука
За приобщаването на славяните била създадена специална азбука, за да 
може богослужебните книги да бъдат записани на техния език. Тя била 
дело на братята Кирил и Методий. Те не просто създали нови знаци, с 
които да обозначат особените звукове в славянския говор. Те превеж-
дали и преписвали богослужебните книги. Изключителна е заслугата 
им за защита на правото на славяните да разбират богослужението. 

Покръстването на отделните славянски държави се осъществявало 
по различен начин. Някои славянски държави, като Великоморавия и 
Хърватия, преминали към Западната църква, докато други, като Бълга-
рия, Сърбия и Киевска Рус, останали към Източната. Това предизвика-
ло сериозни културни различия между тези държави.

Мисионерите са представители 
на Църквата, които разпростра-
няват християнството из земите 
на все още непокръстените 
народи.

8
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Направете таблица с имената на средновековните славянски държави и 
някои от големите им градове.

1. По какво се различава славянската миграция от миграцията на германски-
те племена?
2. Каква цел преследвала Византия чрез разпространяването на християн-
ството в Централна и Източна Европа?
3. Защо била създадена славянската азбука?

1.  Славяните започнали да се заселват на Балканския полуостров от края 
на V в.
2. Първата голяма славянска държава била Великоморавия, създадена в 
бившите аварски земи. Тук най-напред братята Кирил и Методий проповяд-
вали на славянски език.
3. Свои държави създали сърбите и хърватите. В края на IX в. няколко 
варяжко-славянски княжества се обединили и така възникнала Киевска Рус.
4. Част от славянските държави приели християнството от Западната църк-
ва, а други – от Източната. Това наложило силен отпечатък върху тяхното 
по-нататъшно културно развитие.

ПРОКОПИЙ КЕСАРИЙСКИ, византийски писател от VI в.  
Из „ИСТОРИЯ НА ВОЙНИТЕ“

  
„Тези народи – славини и анти – не се управляват от един човек, но от старо време живеят демократично и затова вина-
ги общо разглеждат полезните и трудни работи. […] Така те смятат, че само един бог – създателят на мълнията, е един-
ствен господар на всичко и му принасят в жертва волове и всякакви други животни. Те не знаят нищо за съдбата, нито 
пък изобщо вярват, че тя има някакво въздействие върху човеците. […] При все това те почитат и реки, и нимфи, и други 
някои божества и на всички тях принасят жертви, като именно при тези жертвоприношения вършат гадания. Пръснати 
далеч едни от други, всички те живеят в бедни колиби и много често променят своите селища. Когато влизат в сраже-
ние, повечето от тях тръгват срещу неприятелите пешком, въоръжени с малки щитове и копия; ризници съвсем не навли-
чат. […] Езикът на едните и другите е един и същ – съвсем варварски. Те не се различават помежду си и по външен вид; 
всички са снажни и извънредно силни. Телата им не са премного бели, нито косите им светлоруси, но и никак не клонят 
към тъмния цвят, а всички са възчервени. […] водят суров живот и са напълно небрежни към себе си […]. Все пак те 
никак не са зли или коварни, но дори и в простотата си спазват хунския нрав. Впрочем първоначално дори и името на 
славините и антите е било едно и също […]. Именно поради това заемат обширна земя – те населяват по-голямата част 
от отвъддунавския бряг.“

 Какви сведения за религията на славяните се съдържат в разказа на византийския историк Прокопий 
Кесарийски?

 Какъв е поминъкът на славяните и как изглеждат техните селища?
 Прокопий Кесарийски посочва, че славяните живеели демократично. Какво означава това?

Башчанска плоча (Наречена е 
на името на  местността Башка (в 
дн. Хърватия), където е открита 
през 1851 г. Тя е един от най-
старите надписи на хърватски 
език с глаголически букви, който 
датира от около 1100 г.) 

Славянска керамика
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9    ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ВИЗАНТИЯ 
И ЗАПАДНА ЕВРОПА ПРЕЗ IX В.

В този урок ще научите как византийските императори успели да укре-
пят властта си и се опитали да надделеят над Църквата. Ще разбере-
те какви промени настъпили в Западна Европа след смъртта на Карл 
Велики и кои били новите народи, нахлули там през IX в.

Христос Пантократор в 
църквата „Исус Христос 
Спасител“ в манастира „Хора“ 
(Константинопол, днес Истанбул, 
Турция)

Византия през VIII в. Иконоборство
Във Византия Църквата била силно свързана със светската власт. Даре-
ния от императора и от миряните я правели по-богата. Освен това всяка 
епископия и всеки манастир се стремели да привличат повече поклонни-
ци, което повишавало значимостта им. Поклонничеството е религиозен 
акт на преклонение пред Исус, Богородица и светците. Пред реликви и 
икони поклонниците се молят за тяхното благоволение или благодарят 
за осъществено желание. През цялото Средновековие били събирани 
различни видове реликви и били изобразявани светците.  

В началото на VIII в. византийският император Лъв III и неговото 
обкръжение обявили, че почитането на изображенията нарушава Бо-
жите заповеди, и започнали да унищожават иконите. Това бил начин 
да се омаловажи значението на Църквата и да се придобият някои от 
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Византия през IХ в. Македонската династия 
Към средата на IX в. властта на императорите била безспорна. Добро 
стечение на обстоятелствата било намаляването на арабския натиск от 
изток и установяваването на относително добри отношения с импе-
рията на франките. От това се възползвали представителите на т.нар. 
Македонска династия. По време на тяхното царуване императорът бил 
истински монарх. Той взимал всички държавни решения. Станал не-
достъпен дори за част от придворните си. Неговата изключителност 
като Божи наместник на земята била подчертавана по всякакъв начин. 

По това време в обществото настанали някои промени. Хората на 
високи служби в двореца ставали благородници. Военачалниците за-
богатявали. На войниците в селата била осигурена земя. Всички те за-
висели от василевса. Държавата била напълно централизирана. 

В изкуствата бил постигнат невероятен разцвет. Били рисувани 
множество богато украсени църкви, в които отново били рисувани из-
ящни стенописи. Върху стените били изобразявани сцени от живота на 
Исус и светците, а от купола над всички бдял Божият лик. 

нейните богатства. Императорите ги използвали, за да увеличат вой-
ските си и да надделеят над служителите на Църквата, които имали 
претенциите да ги поучават и напътстват. Императорите, които отри-
чали значението на иконите и се борели срещу иконопочитанието, се 
наричали „иконоборци“. След около 100 години религиозни спорове 
на специален църковен събор било върнато предишното положение – 
било възстановено почитането на иконите. Във Византия били създа-
дени изключителни произведения на църковното изкуство. 

Св. Теодор Студит (мозайка в 
манастира „Неа Мони“ на о-в Хиос, 
Гърция, XI в.) 

Император Василий I споделя 
трапезата си със своите 
благородници. (Хроника на Йоан 
Скилица)

Христос благославя 
Константин VII. (Релеф от 
слонова кост)

Западна Европа
След смъртта на сина на Карл Велики синовете му си поделили земи-
те на империята. Това станало чрез специален договор, подписан във 
Вердюн през 843 г. Били създадени три кралства – Западнофранкско 
(Франция), Източнофранкско (Германия) и Италия. По границите им 
съществували и още няколко малки кралства.

През IX в. в Западна Европа нахлули нови народи. Най-голямо зна-
чение имали нападенията на норманите (викингите). Те нямали про-
блем да преодоляват големи разстояния по вода. Корабите им били 
много подвижни и можели да се придвижват както по море, така и по 
реките. 

Набезите на норманите  продължили най-дълго и донесли най-мно-
го промени. В началото нападали, за да вземат плячка. После започна-
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ли да се установяват за кратко и накрая създали и свои държави. Пър-
вите им поселения били в северните и източните части на Британските 
острови. Френският крал им отстъпил от своите земи, за да се заселят 
там и да защитават крайбрежието. Тези земи получили името Норман-
дия. Освен това те създали свои държави и в земите, откъдето произли-
зали – Дания, Норвегия и Швеция, а също и в Исландия.

Друга част от норманите се ориентирали на изток, към земите на 
славяните. Именно те са известни в историята с названието „варяги“. 
Норманите били добри търговци. Доказателства за техните търговски 
занимания се откриват на обширни територии – от Британските остро-
ви до Каспийско море.

По същото време на запад нахлули и маджарски (унгарски) племе-
на. Те се установили в Панония. Воювали около 80 години с всичките 
си съседи. Били победени от германския крал Отон I. Скоро след това 
приели християнството и техният водач получил короната на кралство-
то си от папата.

Разделяне на Франкската 
империя според договора от 
Вердюн през 843 г.

Викингски кораби

Василевс е гръцка дума, с която 
се обозначава византийският 
император.
Иконите (буквално означава 
„картини“) са изображения на 
християнски светец, най-често 
върху дърво. 
Македонската династия за-
почва с Василий I (867 – 886 г.), 
наричан Македонец. Той произ-
лизал от околностите на Одрин, 
който по това време бил център 
на тема Македония.
Нормани означава „северни“ 
хора. Често са наричани и викин-
ги. Основно става дума за три 
народности – дани, норвежци и 
шведи. 
Реликвите са останки от свет-
ците или предмети, които са им 
принадлежали. През Среднове-
ковието били почитани парченца 
от Светия кръст, на който бил 
разпънат Христос, ампули с 
неговата кръв, парчета от дреха 
на Богородица и т.н.

АТЛАНТИЧЕСКИ
ОКЕАН

ЗАПАДНОФРАНКСКО
КРАЛСТВО

ЛОТАРИНГИЯ

ИЗТОЧНОФРАНКСКО
КРАЛСТВО

И Т А Л И Я

9    
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Кръвна клетва на маджарите 
(худ. Берталан Секей, краят на 
XIX в.)

Из „БЕРТИНСКИ АНАЛИ“
  
„845 година. Много тежка зима. На 20 март норманите навлязоха с кораби-
те си в Сена и като опустошаваха всичко и по единия, и по другия бряг, 
достигнаха до Париж, без да срещнат съпротива. Шарл (крал Шарл 
Плешивия) имаше намерение да ги посрещне, но като прецени, че неговите 
хора няма да могат по никакъв начин да ги надвият и като не успя по ника-
къв начин да сключи договор с тях, им даде 7000 ливри, за да предотврати 
напредването им и да ги убеди да се върнат назад.“

 Каква е целта на норманските набези?
 Какви слабости на държавите в Западна Европа разкриват нор-

манските набези?

1.  Открийте в интернет информация кой маджарски (унгарски) крал приема 
християнството. 
2. Направете таблица и запишете всички нови държави, които възникват в 
Европа през IX век. 

1. Какво представлява иконоборството и какви са причините за неговата 
поява във Византия?
2. Какви промени настъпват във Византия при управлението на императори-
те от Македонската династия?
3. Кои са новите народи, които нахлуват в Западна Европа, и по какво се 
различават тези миграции от т.нар. „Велико преселение на народите“?

1. В началото на VIII в. византийският император Лъв III обявил, че иконопо-
читанието нарушава Божите заповеди. Така започнал период в историята на 
Византия, който продължил почти един век. Императорите иконоборци се 
стремели да укрепят властта си и да надделеят над Църквата.
2. След смъртта на сина на Карл Велики на територията на неговата империя 
възникнали три кралства – Западнофранкско, Източнофранкско и Италия. 
3. През IX в. в Европа нахлули нови народи. Най-многобройни сред тях били 
норманите, които създали свои държави. По това време в Панония се уста-
новили и маджарските племена.

Карта на викингските 
нападения през IX – X в.

Викингски шлемове 

Англия

Гренландия

Г
Франция

Русия

ермания
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ИСТОРИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ (УПРАЖНЕНИЕ)

Историческите извори са паметниците от миналото, които съдържат 
сведения за развитието на човешките общества. Историците ги 
изследват и така разбират не само какви събития са се случили преди 
векове, но и кои са били причините и последствията от тях.

В рубриката „Историческа лаборатория“ са представени откъси от 
различни писмени извори, които вие ще тълкувате подобно на 
историците. За да се научите да анализирате историческите документи, 
е необходимо да положите усилия и да използвате въображението си. 
Важно е да задавате точните въпроси, за да направите правилните 
заключения. 

Преди всичко трябва да разберете как даденият текст е бил 
създаден: кой е неговият автор и имал ли е определена цел. Не е 
достатъчно просто да научите името на автора. Важно е да разберете 
какво е било общественото му положение и какви са били разбиранията 
и отношението му към описваните събития. Понякога това е доста 
трудно. Обаче, ако внимателно прочетете текста и откриете ключовите 
понятия и детайлите в него, бихте могли да придобиете представа за 
личността на автора. 

Следващият въпрос, който трябва да си зададете, е: защо 
документът е бил създаден. Особено важно е да разберете каква е 
била целта на автора и за кого е бил предназначен документът, за да 
анализирате точно неговото съдържание. 

И накрая, когато отговорите на тези въпроси, вие ще намерите 
отговора и на най-важния въпрос: можете ли да се доверите на този 
текст. 

Мозайка от двореца 
на Теодерик

Страница от книга на Сидоний
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СИДОНИЙ АПОЛИНАРИЙ, късноримски писател от V в. 
„Поема възхвала на император Майориан (457 – 461)“

За франките: 
„Косата им пада върху челото, а черепът остава гол. Под гривата блестят 
очи, чиито зеници имат цвят на вода. Лицата им са изцяло избръснати, а 
вместо бради тук-там имат сресани туфички косми (мустаци). Тесните им 
дрехи стягат здравите крайници на тези високи войници, а късите им туники 
откриват бедрата им. Кръстът им е пристегнат с широк колан. Да хвърлят 
във въздуха бойната си брадва, да преценят на око целта си, да приведат 
щитовете си в кръгово движение, за тях е игра, също както да изпреварят 
копията си с пъргав скок и да достигнат врага преди тях. Те са пристрасте-
ни към войната. Броят на неприятелите им или по-лошата им позиция може 
и да ги принудят да отстъпят, но може да ги победи само смъртта, никога 
страхът. Те остават непобедими и като че ли смелостта им остава и след 
като ги напусне животът.“

ЕНОДИЙ, късноримски писател от V в.  
„Възхвала на Теодерик Велики, крал на остроготите (474 – 526)“. 

(Теодерик победил в битка българските войници.)
За българите:
„Това е народът, който [...] имаше всичко, което е пожелавал, народ, сред 
който придобивал титли онзи, който купувал благородството си с кръвта на 
неприятеля, сред който родът се прославя на бойното поле, понеже сред 
тях (българите) се смята безусловно за по-благороден този, чието оръжие 
се покрива с кръв в сраженията. [...] Те не са поставяни в затруднение, 
както е нормално, нито от високите планини, нито от изпречилите им се 
реки, нито от липсата на храна, понеже смятат, че е напълно достатъчно да 
пият кобилешко мляко. Кой би устоял на противник, който се придвижва и 
се храни от своето бързо животно? А какво ще кажете за това, че те са 
приучили към издръжливост на глад и тези животни, благодарение на които 
успяват да избегнат глада?“

Монета на император 
Майориан

1. Прочетете внима-
телно двата текста.

2. Опитайте се да свържете информа-
цията в двата документа с историческите 

събития, които вече сте изучавали.
3. Потърсете в интернет информация за автори-

те на двата документа.
4. Откривате ли прилики между българите 

и франките според 
съдържанието на документите? А разлики?

5. Според авторите кое е най-важното качество 
и на двата народа?

6. Какво е отношението на авторите 
към описваните от тях народи? 

Сидоний
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10    ХРИСТИЯНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА 
ДЪРЖАВА

В този урок ще научите разпространено ли е било християнството сред 
българите преди официалното му приемане; ще разберете защо княз Борис 
решил да покръсти българите и да приеме новата вяра от Византия. 

Християнството по българските земи до средата на IX в. 
Християнството не било непознато за българите до средата на IX в., 
когато тази религия била официално приета. Съществуват множество 
писмени и археологически сведения, че някои групи българи изповяд-
вали християнството още във времената преди да преминат река Ду-
нав. Наред с това християни са били и някои български аристократи, 
дори и български владетели като Кубрат и Тервел. 

През първата половина на IX в. християнството проникнало и във 
владетелското семейство. Доказателство за това била мъченическата 
смърт на най-големия син на кан Омуртаг – Енравота, който по-късно 
бил обявен за светец. Освен това много от племената, които българи-
те покорили и управлявали на Балканите, изповядвали християнската 
вяра.

Управлението на Борис и началото на християнизацията
След успешното управление на кан Пресиян на престола застанал пър-
вородният му син кан Борис (852 – 889). Най-забележителното събитие 

Покръстване на Борис 
(Манасиева хроника)

Покръстването на двора на 
княз Борис (худ. Николай 
Павлович, XIX в.)
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по време на неговото управление било покръстването на българите. 
Византия изпратила духовници, които покръстили българския вла-
детел. Приемайки новата вяра, той отхвърлил старата езическа титла 
„кан“, станал  „княз“ и добавил към името Борис името на императора, 
неговия кръстник – Михаил. Има няколко предположения през коя го-
дина точно българският владетел е приел християнството – дали през 
864, 865 или 866 г.

Така започнал процесът на направлявана от централната власт 
християнизация на ранносредновековна България. Той продължил 
няколко десетилетия и дал своите плодове по време на управлението 
на царете Симеон и Петър, когато България се превърнала в един от 
най-значимите центрове на православието.

България по времето на княз 
Борис I

Икона на св. княз Борис-Михаил

Причините за християнизацията
И до днес се спори какви точно са били причините, накарали българ-
ския владетел Борис да приеме християнството като официална дър-
жавна религия и да го наложи на цялото население. Още в самото на-
чало срещу това негово решение се вдигнали 52 болярски рода. Князът 
успял да се справи с бунта, а семействата на бунтовниците били изби-

Изображение на Борис-
Михаил („Учително евангелие“ 
на Константин Преславски)

Плиска

Преслав

Средец

р. Д у  н а в

Константинопол
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България, през  851 г.

Територии, присъединени
при управлението на Борис
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Българската църква между Изтока и Запада
След акта на покръстването княз Борис започнал сложна дипломати-
ческа игра, чиято крайна цел била извоюването на независимост за 
Българската църква. Владетелят добре разбирал, че ако Църквата бъде 
подчинена пряко на Константинополската патриаршия, това ще даде 
възможност на Византия да се намесва във вътрешните работи на Бъл-
гария. По тази причина княз Борис започнал кореспонденция с Пап-
ството, търсейки начин да получи по-голяма самостоятелност на нова-
та Българска църква. След множество разменени писма и обещания в 
крайна сметка той се съгласил да остане в Източната църква. В замяна 
Българската църква получила автономия, а българският духовен глава – 
сан архиепископ. Така княз Борис сложил началото на процес, който 
завършил през 927 г. и довел до утвърждаването на самостоятелната 
Българска църква.

ти. Една от най-важните причини за решението на българския монарх 
вероятно било желанието му да обедини разнородните групи от на-
селението, което управлявал. Общата религия помагала за постигане-
то на тази цел. Освен това християнската вяра му давала възможност 
да укрепи властта си, представяйки се за Божи наместник на земята 
подобно на останалите християнски владетели. Като част от христи-
янския свят, българската държава вече била приемана като надежден 
партньор и съюзник. Приемането на християнството допринесло и за 
формирането на българската народност. 

Възстановка на стени на 
Голямата базилика в Плиска

Автономия – самоуправление
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Монета на император Михаил III

Из „СТАРОБЪЛГАРСКИ РАЗКАЗ ЗА ПОКРЪСТВАНЕТО“. 
Текст от XIV в., съставен по историите на византийски хронисти

 „Как и по какъв начин българите станаха християни, ще бъде разказано тук. Случи се това 
някога – тогава, когато българите и гърците имаха чести войни помежду си. Плениха гърците 
сестрата на българския княз [Борис I] и я държаха в Цариград, в двореца, учейки я на книга. 
А след това я и покръстиха. След това изпрати брат є, за да я измолят от гръцкия цар. И я 
пусна царят. Тя, като дойде при брат си, всякога го учеше на християнство, а той се дивеше 
на християнския ред. И първо този княз български бе поучаван на християнство от някой си, 
наречен Куфарас. Разпространи се тогава болестта проказа сред българите. И от това като 
се уплашиха, те всички се покръстиха. Но не престана сред тях тази смъртоносна болест. 
Мнозина от умиращите нямаха в помощ никого. Техният княз много скърбеше за това. След 
това неговата сестра му разказа за Христос и той прие поучението. И оттогава престана тази 
смъртоносна болест. Българският княз, като видя как с Божия помощ се е изцелил от раната, 
изпрати молба в Константин град да дойдат архиереи оттам и да го покръстят. Като видяха 
това българите, които не бяха покръстени, въстанаха тогава, за да го убият. Подпомогнат от 
кръстния знак, той се би и ги победи. Вървеше тогава пред него Кръстът. И така беше. 
Всички възлюбиха християнството, покръстиха се.“

 Кои са причините за приемането на християнството според този старобългар-
ски разказ? Има ли и други причини, които средновековният разказвач не спомена-
ва?

 Предизвиква ли съпротива решението на кан Борис да се покръсти и да покръсти 
народа си?

Из  „ОТГОВОРИТЕ НА ПАПА НИКОЛАЙ I ПО ДОПИТВАНИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ“.
866 г.

  
„Вие питате дали е позволено да ви се ръкоположи патриарх. Но за това нещо определено не 
можем да ви отговорим, преди да се върнат нашите пратеници, които заедно с вас изпраща-
ме, и ни съобщят какво множество и единодушие на християните има у вас. Обаче на първо 
време вие трябва да имате епископ и когато с увеличението на Божията благодат у вас се 
разшири християнството и бъдат ръкоположени в отделните църкви епископи, тогава трябва 
да се избере между тях един, който трябва да се нарече, ако не патриарх, то поне архиепис-
коп (примас), та към него всички да се обръщат и да чакат неговия съвет в по-важни случаи...“

 Обещава ли папата патриаршески сан за ръководителя на Българската църква?
 Какво иска да провери папата, преди да ръкоположи български архиепископ или 

патриарх?

Намерете в интернет житието на княз Борис. Изберете откъс от него и го 
анализирайте писмено в рамките на половин страница.

1. Защо кан Борис решава да приеме християнството и да покръсти бълга-
рите?
2. Кои са последиците от този процес за българската държава?
3. Какво печели княз Борис от сложната дипломатическа игра между Източ-
ната и Западната църква, която предприема?

 

1. Християнството проникнало сред българите още преди официалното му 
приемане през XI в.
2. Княз Борис приел християнството и покръстил българите някъде между 
864 и 866 г. С това било поставено началото на продължителен процес на 
християнизация на българската държава.
3. Приемането на християнството допринесло за формирането на българска-
та народност и за утвърждаването на България като един от най-значимите 
центрове на православието.
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11    УПРАВЛЕНИЕТО НА ЦАР СИМЕОН 
ВЕЛИКИ 

В този урок ще научите защо княз Борис предпочел третият му син 
Симеон да наследи престола и кои са причините новият български вла-
детел непрекъснато да воюва с Византия. Ще разберете защо и до днес 
наричаме Симеон „Велики“.

Съборът в Преслав  
През 889 г. княз Борис се оттеглил от престола в полза на първородния 
си син – Владимир-Расате. Старият княз отишъл в манастир, а нови-
ят владетел отхвърлил бащиния завèт и се опитал да върне старите 
езически обичаи. Това накарало княз Борис да излезе от манастира и да 
свали сина си от престола, а на негово място да постави третия си син –  
Симеон. 

Симеон бил подготвян за глава на Българската църква и получил 
блестящо образование в прочутата Магнаурска школа в Константино-
пол. Веднага след свалянето на Владимир от престола бил проведен 
Народен събор в Преслав (893 г.). На него били взети три важни ре-
шения: Симеон бил утвърден за български княз; столицата била пре-
местена от Плиска в Преслав; старобългарският език бил признат за 
официален в Църквата и държавата.

След като поел властта, Симеон се заел с изграждането на Преслав 
като типичен столичен град и се постарал новата българска столица да 
придобие истински християнски облик. В града били построени мно-
жество църкви и манастири, а още повече се появили в непосредстве-
ната му околност. Преслав се превърнал в център на новата българска 
цивилизация.

Реконструкция на 
Велики Преслав

Велики Преслав 
(възстановка на портата и 
част от крепостната стена)
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Реконструкция на 
Велики Преслав

В мир и война с Византия
Царуването на Симеон е белязано от поредица конфликти с Византия. 
Те възниквали по различни поводи, но показвали стремежа на българ-
ския владетел да бъде равнопоставен на василевса в Константинопол. 
Първата война започнали българите, недоволни от нарушаването на 
правото им да търгуват в столицата на Византия. Ромеите привлекли 
на своя страна маджарите, които трябвало да ударят Симеон в гръб. В 
крайна сметка българският владетел разгромил и прогонил маджарите, а 
след това победил византийските войски при Булгарофигон (896 г.). Ско-
ро след това били организирани нападения към Солун. Един надпис 
от околностите на големия град сочи, че българските земи достигали 
на около 20 км от него. 

След 10 години мир в Константинопол дошъл нов василевс. Това 
дало повод на Симеон да поиска да се сроди с императорското семей-
ство (като омъжи дъщеря си за престолонаследника) и да пожелае тит-
ла, равна на тази на василевса. Но българските пратеници, които тряб-
вало да поздравят византийския владетел с възкачването на престола, 
били унизително отпратени.

Войните на цар Симеон

Печат на Симеон Велики (открит 
в Преслав)

Св. Теодор Стратилат, 
керамична икона от Х в.

Граници на България
при цар Симеон

Походи на цар Симеон

Преслав
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Охрид
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Адрианопол

Константинопол

Ахелой

Солун

Завладени територии
при цар Симеон

Територии на България, 893 г.
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Могъщ владетел
В „Слово за мира с българите“, написано в чест на мирния договор, 
византийски съвременник на събитията отбелязва: „Такава бе някога 
нашата държава. А заедно с нея цъфтеше и се развиваше и държавата 
на българите. И защо пък не? Те също бяха осиновени от нашия Бог и 
след като забравиха обичаите на чергари и скитници, бяха възприели 
благовестието на благодатта“. Християнин, добре образован, способен 
воин, Симеон съвсем основателно поискал да му бъде призната тит-
лата василевс, за да бъде възприеман като равен на императора в Кон-
стантинопол. Написаното от някои византийски автори позволява да 
се допусне, че е постигнал целта си. Други обаче категорично отричат. 
Независимо от това и до днес е запазен печатът на Симеон, в който той 
е назован „василевс“.

Византия пренебрегнала неговите искания. Това станало повод за 
нови войни. През 914 г. българските войски превзели Адрианопол (Од-
рин) и нападнали земите край Солун. В продължение на няколко годи-
ни и двете страни се готвели за решително сражение. То се състояло 
на 20 август 917 г. край река Ахелой. Византийците били разгроме-
ни, а армията, водена от самия Симеон, продължи-
ла да настъпва към столицата. През това време в 
Константинопол бил организиран преврат и власт-
та минала в ръцете на Роман Лакапин. На няколко 
пъти през следващите години византийската столи-
ца била атакувана неуспешно от българите. Дейст-
вията им били затруднени от сръбски нападения, 
подбуждани от Византия. Налагало се Симеон да 
се справи с враговете си от запад. Той успял да ги 
подчини, не след дълго византийците създали нов 
съюз срещу него – с хърватите. Този път действи-
ята на българската армия не били успешни. Скоро 
след това Симеон починал. Той оставил добро на-
следство – уголемена територия, добре организи-
рано управление, силна армия и началото на една 
нова култура. 

Магнаурска школа – в двореца 
„Магнаура“ в Константинопол 
съществувало висше училище 
под попечителството на импе-
ратора. Магнаурската школа 
била най-авторитетното учебно 
заведение във Византия. Пред-
лагала отлично за времето си 
образование и в нея се обуча-
вали наследниците на престола, 
синове на висши благородници 
и на най-богатите византийски 
семейства.

Българите разгромяват 
византийците при Булгарофигон. 
(Хроника на Йоан Скилица)

„Цар Симеон пред 
Константинопол“ (худ. Д. 
Гюдженов)
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Възстановка на Златната 
църква във Велики Преслав 

СИМЕОН ЛОГОТЕТ, византийски писател от X в. 
Из „ХРОНИКА“ 

  
„Българският цар Симеон излезе против гърците през месец август с голяма войска, дойде при Константинопол и като 
го обсади, окопа се от Влахерните до Златните врата с надежда лесно да го превземе. Но след като разбра здравината 
на стените и якостта на множеството въоръжени защитници и на каменометните машини, отчая се и се завърна в т.нар. 
Евдом, като поиска да сключи мирен договор. Настойниците [на малолетния император Константин VII Багрянородни] 
приеха с радост мира. Симеон изпрати своя магистър Теодор да преговаря за мира. Патриарх Николай и Стефан, и 
магистър Йоан взеха царя, дойдоха до Влахерните и въведоха двамата Симеонови синове, и обядваха с царя в палата. 
А патриарх Николай отиде при Симеон, пред когото Симеон преклони своята глава. Патриархът, като извърши молитва, 
положи на главата му, както казват, вместо венец (корона) своя епириптарий. Симеон и синовете му, като бяха почете-
ни с безчислени дарове, се завърнаха в своята страна, бидейки несъгласни относно мира.“
Епириптарий – диадема с було (воал). 
Влахерни (Влахернски дворец) е ромейски императорски дворец, разположен в квартал „Влахерна“ в северозападна-
та част на Константинопол.

 С каква цел Симеон се отправя към Константинопол?
 Защо византийците с радост сключват мирен договор с българския владетел?

КОНСТАНТИН БАГРЯНОРОДНИ, 
византийски император и писа-
тел от Х в.

Из „ЗА ТЕМИТЕ“ 
  
„Симеон отново изпратил друга 
войска с Книн, Имник и Ицвоклий 
срещу княз Захарий, като прово-
дил с тях и Чеслав. Тогава 
Захарий, изплашен, избягал в 
Хърватия. Българите известили на 
жупаните да дойдат при тях и да 
приемат за княз Чеслав, измамили 
го с клетви, завели го до първото 
селище и веднага го оковали. 
После влезли в Сърбия и вдигнали 
целия народ от мало до голямо, и 
го закарали в България. Някои пък 
избягали и отишли в Хърватия и 
страната запустяла.“

 Защо цар Симеон предприема 
решителни действия срещу 
Сърбия?

1. Потърсете в интернет информация за кореспонденцията между цар Симе-
он и константинополския патриарх Николай Мистик. Изберете едно от пис-
мата и анализирайте съдържанието му.
2. Подредете в хронологична последователност събитията, описани в урока.

1. Защо Симеон застава начело на българската държава, след като е подгот-
вян за глава на Българската църква?
2. Кои са решенията на Народния събор в Преслав и какво е тяхното значе-
ние за развитието на българската държава?
3. Кои са причините за първата война на Симеон с византийците?
4. Защо Симеон настоява да му бъде призната титлата василевс?

1. През 893 г. в Преслав е проведен Народен събор, на който са взети три 
важни решения: Симеон става български княз; столицата е преместена в 
Преслав; старобългарският език е признат за официален в Църквата и дър-
жавата.
2. Царуването на Симеон преминава под знака на непрекъснати войни с 
Византия и западните съседи на България. Българската войска печели 
най-голямата си победа и нанася съкрушително поражение на ромеите на 
20 август 917 г. при р. Ахелой.
3. В резултат на умелата политика на Симеон българската държава се пре-
връща във водеща политическа и военна сила на Балканите.   
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12   ЦАР ПЕТЪР И НЕГОВИТЕ НАСЛЕДНИЦИ. 
ВОЙНИТЕ НА САМУИЛ

В този урок ще разберете с какво се отличавало управлението на цар 
Петър, и ще научите за героичната борба на Самуил и братята му 
срещу Византия.

Управлението на светия цар Петър (927 – 969 г.)  
Цар Симеон бил наследен от втория си син – Петър. Младият владетел 
сключил мирен договор с Византия още в годината на възкачването 
си на престола. Освен това Петър се оженил за внучката на император 
Роман Лакапин, която се прекръстила на Ирина заради сключения мир. 
Без съмнение, Петър имал царска титла, а Българската църква – свой 
патриарх. Българската култура не спряла своя възход и така било про-
дължено делото на цар Симеон.

През дългото управление на цар Петър приключил периодът на не-
прекъснати войни с Византия. Вътре в държавата обаче тлеело напре-
жение. Появили се богомилите, които критикували властта и Църква-
та и чиито проповеди отслабвали държавата. Техните последователи 
отказвали да се подчиняват на царската власт, да участват в армията 
и да плащат данъци. По същото време из страната се разпространила 
славата на св. Иван Рилски, който търсел изцеление от пороците на 
обществото чрез отдаденост на вярата и аскетизъм.

Икона на св. цар Петър

Печат на цар Петър
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Рилски манастир (Манастирът е 
основан в близост до пещерата, 
която обитавал св. Иван Рилски.)

Срещата на св. Иван Рилски и 
цар Петър (икона)

Икона на св. Иван Рилски 

Икона на св. цар Петър

Св. Иван Рилски е роден около 867 г. в село Скрино, Кюстендил-
ско. От млад се обрича на служба на Бога, като първо живее в няколко 
манастира, а след това се отдава на отшелнически живот в Рила пла-
нина. Постепенно славата му се разнася из цялото българско царство 
и около него се събират множество ученици. Така е поставено начало-
то на най-големия и авторитетен български манастир – Рилския. Св. 
Иван Рилски е небесен покровител на българския народ и пазител на 
Царството.

Завладяването на Североизточна България  
от византийците
Византийците не пропускали възможност да атакуват българската дър-
жава. Те подбудили киевския княз Светослав да предприеме два по-
хода срещу нея. Успехът му изтощил съпротивата на българите. През 
971 г., след втория поход на княз Светослав, император Йоан Цимисхи 
нахлул в българските земи, превзел Преслав и пленил синовете на цар 
Петър – Борис и Роман. Българите били лишени от своята столица, 
но в югозападните български предели се надигнала съпротива срещу 
нашествениците. Тя била оглавена от четиримата синове на комит Ни-
кола – комитопулите.

България по 
времето на цар 
Петър
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Комитопулите – борба на живот и смърт с Византия
Само за няколко години Давид, Арон, Мойсей и Самуил възстановили 
българската власт в по-голямата част от някогашните български земи. 
Четиримата братя управлявали заедно до 976 г., когато Самуил едно-
лично поел командването на българската армия и властта в държавата. 
През следващата година в България се завърнал синът на цар Петър – 
Роман, и веднага бил обявен за български цар, а Самуил като негов 
пръв военачалник практически ръководел държавата. Центърът на 
властта се изместил към югозападните български предели, понеже там 
били основните поддръжници на Самуил. Тези територии били по-да-
леч от Константинопол и Мала Азия и следователно били по-добре 
защитени. Охрид се превърнал в основен град, а някои дори смятат, че 
бил столица на Самуилова България. 

През 976 г. на престола в Константинопол се възкачил Василий II. 
Това бил период, в който останалите съседи на империята били твърде 
слаби и тя можела да хвърли всички свои сили срещу българите. Вой-
ните продължили почти 40 години. Българите, водени от Самуил, на 
няколко пъти нанесли тежи поражения на имперските войски. Памет-
ни били победата при прохода Траянови врата през 986 г. и превзема-
нето на град Драч (днес в Албания). През 997 г. цар Роман починал и 
Самуил се обявил за български цар. 

През следващите години войната с Византия ставала все по-ожесто-
чена и изтощителна, а през 1014 г. Самуил претърпял тежко поражение 
при крепостта Ключ. Пленените му войници били ослепени по заповед 
на императора. На всеки 100 войници бил оставен един с едно око, за 
да  ги заведе при българския цар. Цар Самуил не успял да преживее 
вида на ослепените си бойци. Заради победите си срещу българите и 
проявената жестокост византийският император получил прозвището 
„Българоубиец“.  

След смъртта на цар Самуил на престола застанал синът му Гаврил 
Радомир. Скоро той бил убит от братовчед си Иван Владислав. Ди-
настичните междуособици в българския двор окончателно изчерпали 
съпротивителните сили на България и през 1018 г. българските земи 
били включени в състава на Византийската империя. В следващите де-
сетилетия били правени опити чрез бунтове и въстания да се отхвърли 
византийската власт и да се възстанови Българското царство.

Аскетизмът е религиозно уче-
ние, което проповядва крайно 
въздържание. Чрез отказа от 
светски живот аскетите постигат 
спасение и нравствено усъвър-
шенстване.
Богомилите смятат, че те са 
истинските християни. Вярват, 
че светът се управлява от две 
начала – добро и зло, които са 
във вечна борба помежду си. Не 
признават утвърдените светски 
и духовни авторитети и живеят в 
съответствие със собствените си 
правила.
Ирина – името буквално озна-
чава „мир“ на старогръцки език. 
Истинското име на принцесата 
било Мария, но тя приела новото 
име, за да покаже колко значим 
е и за двете страни подписаният 
мирен договор.
Комит е царски служител – уп-
равител на провинция.

Смъртта на св. цар Петър 
(Манасиева хроника)
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БИТОЛСКИ НАДПИС НА ЦАР ИВАН ВЛАДИСЛАВ
Иван (Йоан) Владислав е племенник на цар Самуил. Царува от 1015 до 1018 г. 

  
„През годината 6523 [=1015 – 1016] от сътворението на света обнови се тази крепост, зидана и правена от 
Йоан, самодържец български, с помощта и с молитвите на Пресветата владичица наша Богородица и чрез 
застъпничеството на дванадесетте върховни апостоли. Тази крепост бе направена за убежище и за спасе-
ние и за живота на българите. Започната беше крепостта Битоля през месец октомври в 20 ден, а се завър-
ши в месец... в края. Този самодържец беше българин по род, внук на Никола и на Рипсимия благоверните, 
син на Арон, който е брат на Самуил, царя самодържавен, и който двамата разбиха в Щипон [Ихтиман] гръц-
ката войска на цар Василий, където бе взето злато... а този в... цар разбит биде от цар Василий в годината 
6522 [= 1014] от сътворението на света в Ключ и почина в края на лятото.“
Самодържец – титла, характерна за византийските василевси. С нея те подчертават абсолютната си власт 
и факта, че сами взимат всичките си решения и няма земна сила, която да ги контролира.

 Къде се намира крепостта Битоля и каква е ролята ѝ във войната с византийците?
 Какъв е по род Иван Владислав? Защо толкова често споменават българите?
 Защо Иван Владислав се нарича „самодържец“?

ЙОАН СКИЛИЦА, византийски историк от края на XI в.
Из „ИСТОРИЯ“ 

  
„Императорът не преставал всяка година да навлиза в България и да опустошава и разорява всичко по пътя 
си... И тъй като взел своите войници, върнал се и заобиколил намиращата се на юг от Клидион (Ключ) твър-
де висока планина, наречена Балатиста [Беласица], и като минал през стръмни и недостъпни места, на 29 
юни, индикт 12 [1014 г.], внезапно с викове и шум се показал от височината в гърба на българите. Уплашени 
от внезапното му появяване, те ударили на бяг. А и императорът разрушил изоставената стена и започнал 
да ги преследва. Мнозина паднали убити, а още по-голям брой – пленени. Самуил едва могъл да се спаси от 
гибел с помощта на сина си, който смело отблъсвал нападащите. Той го качил на кон и го отвел в крепостта, 
наречена Прилеп. А императорът ослепил пленените българи – около 15 000, както казват, и като заповядал 
всеки сто ослепени да бъдат водени от едноок, изпратил ги при Самуил. А той, като ги видял да идват в 
редици с еднакъв брой хора, не могъл да издържи това страдание храбро и спокойно, а му призляло, при-
черняло и той паднал на земята. Присъстващите, които се мъчели да възвърнат дишането му с вода и благо-
вония, успели малко да го свестят. А той, като дошъл на себе си, поискал да пие студена вода, но когато 
взел и пил, получил сърдечен удар и след два дни умрял [на 6 октомври].“

 Какво разбираме за цар Самуил от горния разказ?
 Защо император Василий II получава прозвището „Българоубиец“?

Потърсете информация в интернет за българските въстания против визан-
тийската власт след присъединяването на българските земи към империята. 

1. С какво се характеризира управлението на цар Петър?
2. Успява ли императорът на Византия да пречупи българския дух?
3. Какво е значението на факта, че в края на Х и началото на XI в. югозапад-
ните български земи стават политически и културен център на България?

 

1. Цар Петър продължил делото на Симеон. През дългото му управление се 
възцарил мир с Византия.
2. През този период се появили богомилите, които критикували властта и 
Църквата и отказвали да се подчиняват на царя.
3. През 971 г. византийският император нахлул в българските земи и превзел 
столицата Преслав. 
4. Борбата срещу нашествениците била оглавена от синовете на комит Нико-
ла – Давид, Арон, Мойсей и Самуил. След десетилетия на героична съпроти-
ва, през 1018 г. българските земи били включени в състава на Византийска-
та империя.

Св. Иван Рилски (икона)
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13    ОСОБЕНОСТИ НА РАННОТО 
СРЕДНОВЕКОВИЕ – V – X В.
(ОБОБЩЕНИЕ)

В този урок ще бъде 
направено обобщение на 
най-важното, което сте 
научили досега. Ще си при-
помните кои са новите 
народи, кога те се настаня-
ват на територията на 
Римската империя и кои 
държави възникват след 
това. 

Новите народи
Появата на новите народи – „варварите“ – променила съществено ис-
торията на Европа. Много от средновековните автори смятат, че циви-
лизацията на Древния Рим е започнала да запада още преди техните 
нападения. Империята била затруднена в управлението на огромните 
територии, които била завладяла в течение на няколко века. Населе-
нието им било разнородно. Говорело на различни езици, изповядвало 
различни религии, всяко живеело по свой начин. Римските управници 
често злоупотребявали с властта си. Налагали непосилни данъци, на-
казвали жестоко бунтовниците. Дори налагането на обща религия – 
християнството – не помогнало поданиците на Рим да се обединят. И 
така, отслабени и разединени, те не успели да се противопоставят на 
нахлуването на варварите. 

Източната Римска империя успяла да се справи поне донякъде с 
първата варварска вълна. Тя приела групи от готи да се заселят в ней-
ните земи, а други насочила на запад. От началото на V в. Западна Ев-
ропа вече била подложена на постоянен натиск, на който не могла да 
устои. Резултат от нападенията били непрекъснати грабежи и разруха. 
Много от градовете опустели. Държавната структура се сринала.
Държавите 
След т.нар. Велико преселение на народите възникнали нови държави. 
Византия била продължение на Римската империя, но и в нея настъ-
пили много промени. Територията ѝ значително намаляла. Християн-
ството било вече държавна религия. Начинът на управление останал 
приблизително същият. Властта била в ръцете на императора (васи-
левса). Армията и администрацията му били подчинени. Дори патри-
архът се допитвал до императора, когато трябвало да вземе важни за 
Църквата решения.
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В Западна Европа новите държави също се опитвали да следват 
римския модел. Военачалниците, които по време на война и поход 
имали пълната власт, се превърнали в крале. В началото те получава-
ли своите титли от императора в Константинопол. Изпълнявали едно-
временно задължението да предвождат войската, да създават закони и 
да съдят според тях. Част от тези държави не просъществували дълго 
време. Франките обаче успели да се обединят и да подчинят и други 
народи. Те създали голяма държава, която след време се превърнала в 
империя. По-късно върху нейните територии възникнали новите евро-
пейски държави. 

Арабите също се стремели да разширят своите земи. Важен фак-
тор в непрекъснатото им разрастване била общата религия. В началото 
властта била в ръцете на халиф, който също така бил и имам, т.е. имал 
не само политическа и съдебна, но и духовна власт. Постепенно араб-
ските владения се разпокъсали и властта по места преминала в ръцете 
на силни местни лидери – емири. 

В началото българите създали своята държава в покрайнините на 
Византийската империя. След поредица войни и последвали ги дого-
вори, както и след обединяването с някои от славянските племена, те 
разширили своите територии и застрашително наближили Константи-
нопол. Българските канове имали върховната власт. Те били на първо 
място военачалници. Също така създавали законите, по чиито правила 
живеело населението. 
Културата 
Още с налагането на християнството античната култура започнала да 
се променя. Създадени били нови духовни ценности, свързани с рели-
гията. В Западна Европа латинският език, който бил богослужебен, се 
превърнал в общ език за всички грамотни хора. На латински били до-
кументите, издавани не само от Папството, но и от кралете. Историче-
ските съчинения също били писани на латински. Пишела се и поезия.

По същия начин и арабският, езикът на Корана, бил общ за целия 
ислямски свят.

Във Византия официалният език бил гръцки, но в различни части 
на империята се създавали съчинения и на други езици – сирийски, 
арменски и т.н. 

От ранната история на България също 
са запазени паметници на гръцки език. 
Най-известни от тях са надписите върху 
камък, които известяват договорите, под-
писвани от българските канове с визан-
тийските василевси. Запазени са и някол-
ко надписа на езика на старите българи, 
като са използвани гръцки букви. По-къс-
но в официална употреба навлиза старо-
българският език, изписван с глаголица, а 
още по-късно – с кирилица. 

Културното развитие било пряко свър-
зано с религията. 

Администрация се нарича 
съвкупността от институциите, 
които управляват държавата.
Имамът е духовен глава на 
всички мюсюлмани. 
Поданици са тези, които пла-
щат данък на държавата.

ТЕМА ЗА БЕСЕДА: Културата през Ранното средновековие
Обмислете и обсъдете следните въпроси:

1. Какви промени настъпват в културата през Ранното средновековие?
2. Кои са водещите културни центрове през този период? 
3. Какво е значението на Църквата и религията за развитието на културата?

Монаси преписват книги.
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14   ХРИСТИЯНСКАТА ЦЪРКВА
В този урок ще научите кои са основните 
идеи на християнската религия и как хрис-
тиянската Църква се превръща в една от 
най-важните институции през Средновеко-
вието. Ще разберете и кои са най-важните 
различия между Източната (Православна-
та) и Западната (Католическата) църква.

Християнската религия 
Християнството се породило в източните покрайнини на Римската им-
перия, но добило завършен вид в проповедите на апостолите, които 
тръгнали да го разпространяват в Европа и Азия. Последователите на 
новата религия отхвърляли старите богове. Те не желаели да почитат 
и императора като бог. Създали общества, където извършвали своите 
ритуали и тайнства и ги наричали „събрание“ или „църква“. След като 
християнството станало официална религия, то вече трябвало и да има 
своя институция. Това била християнска Църква. 

Основите на християнската религия са представени в свещената 
книга – Библията. Основните ценности, които проповядва християн-
ството, са вяра, надежда и любов: вяра в съществуването на един трие-
динен Бог, надежда за спасение на душата и любов към ближния. 

Църквата „Св. София“ (София, 
България. Църквата е построена 
през VI в. върху основите на че-
тири по-стари християнски храма 
от IV в. Днес тя се възприема като 
един от символите на българската 
столица.)
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Църквата се превръща в институция 
Първоначално Църквата била разделена на епархии, ръководени от 
епископи, но с течение на времето неколцина епископи станали по-ав-
торитетни от останалите. Така се появили патриаршиите, които се на-
мирали в най-големите градове на империята. Рим бил центърът. След 
разделянето на империята, варварските нападения и особено след на-
хлуването на арабите останали само две големи църковни средища – 
Рим и Константинопол. В Рим Църквата била оглавена от папа и била 
позната като Католическа. В Константинопол била управлявана от па-
триарх и била известна като Православна. Между двете църкви въз-
никнали някои различия в ритуалите и  датите на празниците. В едната 
се служело на латински, в другата – на византийски (гръцки език, бли-
зък до старогръцкия). Постепенно двете Църкви се отдалечили една от 
друга и дори започнали да се конкурират. Това довело на няколко пъти 
до разделянето им (схизма). Окончателно се отделили една от друга 
през 1054 г. 

Икона на св. Георги (България) 

Отношенията между Църквата и светската 
(държавната) власт
Положението на двете Църкви по отношение на светската власт не 
било еднакво. Във Византия, където били запазени в по-голяма степен 
традициите на Римската империя, Църквата била покровителствана от 
светската власт. Василевсът се намесвал в църковните дела. На запад 
Църквата определяла как ще се управлява държавата. Там тя също за-
висела от кралете, но се стремяла да бъде независима във вътрешните 
си дела. Настоявала, че трябва да има правото да съди кралете и импе-
раторите. 

Църквата „Сан Франческо 
Гранде“ (Павия, Италия)

Икона на св. Георги (Англия, 
XIV в.)
Кои са приликите и разли-
ките, които откривате в 
двете изображения на св. 
Георги?
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Църковното управление
Управлението и на двете Църкви било изградено в строга йерархия. 
Най-високите длъжности били тези на архиепископа и епископа. Освен 
това и на изток, и на запад били създадени монашески обители – мана-
стири. Монасите отдавали цялото си време на труд и молитви. Животът 
им бил подчинен на строги правила. 

Сред вярващите обаче се появявали и групи от християни, които 
имали по-различни възгледи от официалната Църква. Те били опреде-
ляни като еретици, а техните вярвания – като ереси. Църквата ги пре-
следвала и полагала усилия да ги върне към вярата или да ги премахне. 

Вярата имала изключително важно място в живота на хората през 
Средновековието. Този, който престъпвал правилата, бил изключван от 
обществото и оставал в изолация. Християнските храмове били място, 
където хората се молели, но и където търсели спасение при нужда. В 
тях се събирало населението и когато трябвало да се решават важни за 
общността въпроси. 

Още от най-ранни времена християните започнали да почитат Бо-
городица и светците. Смятало се, че те могат да помогнат на хората в 
беда. Управляващите фамилии почитали специално определени светци 
и постепенно те били обявявани за покровители и на отделните държа-
ви. 

Папа Инокентий III (детайл от 
фреска от XIII в. в манастира 
„Сакро Спеко“, Италия)

Апостолите са първите 12 
ученици на Христос.
Библия означава буквално 
„книги“. Християнската Библия 
се състои от две части – Стар 
завет (съдържа 50 книги) и Нов 
завет (съдържа 27 книги). В 
Новия завет е изложено 
учението на Исус Христос и 
неговите ученици. 
Богородица, Божията майка, 
Дева Мария са имената, с кои-
то се почита майката на Исус.
Епископ означава буквално 
човек, който надзирава, който 
има грижата за спазването 
на църковните правила. Той 
управлява епископия. Архие-
пископът управлява няколко 
епископии.
Ересите са учения, които се 
основават на християнската 
вяра, но променят някои важни 
елементи. Изповядващите ере-
си се наричат еретици. 
Йерархия е свещеният ред на 
духовните лица в църквата. 
Манастирът е мястото, където 
живеят монасите. През Средно-
вековието повечето манастири 
са и културни средища.
Ритуалът е установеният ред, 
по който се извършват обреди-
те в църквата. 
Схизма се нарича разделянето 
между Църквите. 
Светците обикновено са хрис-
тиянски мъченици, загинали за 
вярата. Св. Георги е почитан 
както от Западната, така и от 
Източната църква. Много почи-
тани в България са св. Димитър 
Солунски и св. Петка.
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Икона на Исус Пантократор, VI в.

Църквата на Божи гроб (Йерусалим, 
Израел)

Потърсете в интернет информация за дванадесетте апостоли. Запишете тех-
ните имена. След това проучете кои са четиримата евангелисти (авторите на 
евангелията, които съдържат разкази за живота и учението на Исус Хрис-
тос), и също ги запишете. Има ли повтарящи се имена? 

1. Кои са основните разлики между Източната и Западната църква?
2. Към Западната или Източната църква се присъединява средновековна 
България през IX в.? Какви са последствията от това?
3. Какво е значението на манастирите за развитието на християнството и 
културата?

 

1. Библията е най-важната книга за всички християни. В нея е представено 
учението на Исус Христос и основните ценности на християнството.
2.  След като християнството става официална религия, се създава и негова-
та институция – Църквата. Възникват две основни църковни средища – Рим 
и Константинопол. Римската църква, която е оглавявана от папата, е извест-
на като Католическа, а Константинополската църква, ръководена от патри-
арх – като Православна. Двете Църкви се различават по езика на богослуже-
нието, ритуалите, отношението си към светската власт и др.

Катедралата „Св. Богородица“ в 
Париж, наричана още Нотр Дам 
(фриз над централния вход)

В ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ  
се препоръчва вярващият да няма 
други богове освен истинския Бог, 
да не се кланя на кумири и да не 
изговаря напразно името Божие, 
да почита баща си и майка си, да 
не убива, да не прелюбодейства, 
да не краде, да не лъжесвидетел-
ства и да не пожелава онова, кое-
то принадлежи на ближния му. 
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15 ХРИСТИЯНСТВОТО И ДРУГИТЕ РЕЛИГИИ
В този урок ще научите 
кои са приликите и разли-
ките между христи-
янството, исляма и юдаиз-
ма; ще разберете кои са 
основ ните принципи на 
християнската и мюсюл-
манската религия и как те 
се разпространяват сред 
вярващите.

Християнство и ислям – прилики и разлики
През Средните векове почти цяла Европа била християнизирана. Из-
ключение правели еврейските общности, разпръснати по цялата ѝ те-
ритория, както и арабските емирства, разположени в част от земите на 
днешна Испания, където официално се изповядвал ислямът. 

Между християнството и исляма съществуват и прилики, и разли-
ки.

И двете религии вярват, че има само един Бог, който е създал света 
и го поддържа такъв, какъвто е. Разликата е в това, че християнският 
Бог е триединен – Бог Отец, Бог Син и Свети Дух, докато Аллах е един. 

И в двете вярвания Бог общува с хората, като им изпраща пророци, 

Боянската църква край гр. София 
(вътрешен изглед) 
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които да ги учат на вяра и морал. И двете имат свещени книги: христи-
яните –  Библията, а мюсюлманите – Корана. И християни, и мюсюл-
мани вярват, че съществуват рай и ад.

И двете религии имат специални молитвени домове – църкви и 
джамии, но вярващите могат да се молят и на други места. В христи-
янските молитвени домове Бог и светците са представени с икони и 
статуи, докато ислямът забранява всякакви изображения. 

Християнската религия проповядва милосърдие и обич към ближ-
ния и препоръчва извършването на поклонения. В християнската общ-
ност се влиза след Свето кръщение. Пред големите празници вярва-
щите се пречистват с пост. Християните се изповядват пред своите 

Синята джамия в Истанбул, 
Турция (вътрешен изглед) 

Благовещение (икона от Синай, 
XII в.) 
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свещеници. Те споделят с тях тревогите, радостите  и грешките си. В 
църковните храмове те се молят да им бъдат простени греховете, да 
постигнат сполука и да бъдат здрави. Молитвите си отправят към Бога 
и светците покровители.  

Ислямът се основава на пет основни принципа. За да засвидетел-
ства вярата си, всеки мюсюлманин трябва да произнесе фразата: „Няма 
друг бог освен Аллах и Мохамед е негов пророк“. Вярващите трябва да 
се молят задължително пет пъти на ден.  Всяка година през месеца Ра-
мадан всички мюсюлмани постят, за да се пречистят. Освен това всеки 
мюсюлманин трябва поне веднъж в живота си да извърши поклонение 
в Мека, наречено хадж. Вярващите са задължени и да дават милостиня 
на нуждаещите се.

Християните отделят за вярата си неделя, а мюсюлманите – петък.
Християнската религия първоначално се разпространявала на ев-

рейски, гръцки и латински, а впоследствие – и на други езици, докато 
ислямът се проповядва единствено на арабски навсякъде по света. И в 
двете вероизповедания още от ранния период се отделят групи, в които 
има известни различия във възприемането на вярата. При християните 
основните са католици и източноправославни, а при последователите 
на Мохамед – сунити и шиити.

Синята джамия в Истанбул (Турция)
Храм-паметник „Рождество 
Христово“ (с. Шипка) 

Кои са разликите между 
мюсюлманския храм и 
християнската църква?
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Християни и юдеи
Към евреите християните обикновено се отнасяли враждебно. Обви-
нявали ги, че са разпнали Христос. Това било повод за чести преслед-
вания. На тях се гледало с подозрение и били обвинявани във всякакви 
прегрешения. Еврейските храмове се наричат синагоги. Обикновено 
евреите били изолирани в специални квартали и останалите жители не 
общували с тях.  

И християнството, и ислямът произлизат от еврейската вяра – юда-
изма. И двете религии признават Стария завет и неговите пророци, но 
и двете са враждебни към юдаизма.

Синагога в Прага (Чехия)  

Завет  е стара дума със значе-
ние на напътствие, съвет. 
Пророците са мъдреци, които 
предсказват и тълкуват бъдещи 
събития.
Юдаизъм се нарича еврейска-
та религия. 

Потърсете информация в интернет за мюсюлмански и за еврейски празник.

Кои са основните прилики и разлики между християнството и исляма? Обоб-
щете ги според следните критерии: 
• Кои са основните принципи на християнството и исляма?
• Как се наричат молитвените средища на християните и мюсюлманите и по 
какво се различават?
• На какъв език се проповядва при двете религии?

 
1. През Ранното средновековие християнството се разпространява в почти 
цяла Европа. Ислямът се изповядва само в част от териториите на днешна 
Испания. Еврейските общности били разпръснати навсякъде, но евреите 
живеели изолирани.
2. Християнството и ислямът произлизат от еврейската вяра, но и двете се 
отнасят враждебно към нея.

 `
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16 ОБЩЕСТВОТО В ЗАПАДНА ЕВРОПА ПРЕЗ 
IX – XI В. 

В този урок ще научите как възникнали феодалните отношения; кои 
били трите части на обществото и как движението за Божи мир 
променило западноевропейското общество.

Полагане на васална клетваНачалото на феодалните отношения
През Средновековието основното богатство било притежанието на 
земя. Техниката за обработването ѝ била примитивна, а добивите –
ниски. Затова хората били по-скоро бедни и масовият глад не бил 
изключение. 

През IX и X в. Западна Европа била под непрекъснатия натиск на 
новите народи – викинги и маджари. По Средиземноморското край-
брежие действали необезпокоявани пирати – сарацините. Импери-
ята, създадена от Карл Велики, се разпаднала и нямало централна 
власт, която да се противопостави на враговете ѝ. Притежателите на 
земи трябвало да ги отбраняват сами. Те събирали около себе си гру-
пи от хора, с които да се противопоставят на нашествениците. За-
плащали им, като им отстъпвали части от своята земя. Онзи, който 
давал земята, бил възприеман като по-старши и съответно наричан 
сеньор. Този, който получавал права върху земята, пък назовавали 
васал. Васалът ползвал произведеното от отстъпената му земя и в Замъкът Бейнак (Франция, XII в.)
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замяна имал  военни задължения към сеньора. Връзките между 
тях били скрепявани със специален договор и клетва. Отстъпе-
ната земя се наричала феод и поради това тези отношения се 
наричат феодални. 

Сеньорът отстъпвал земята заедно с населението, кое-
то я обработвало. Селяните сменяли господаря, но не и 
задълженията си. Те плащали данъци и имали задъл-
жението да работят определено време за сеньора – 
ангария. Някои имали собствена земя, но бедността 
на повечето от тях ги правела зависими. 

 Васалът получавал феода, за да бъде част от 
армията на своя сеньор. Той не можел да му 
откаже служба. При повикване трябвало да 
се яви със собственото си оръжие и гру-
па от войници. Сеньорът от своя страна 
трябвало да защитава васала при нужда. 
След смъртта на васала, ако сеньорът 
бил съгласен, договорът можело да 
бъде продължен с нас ледниците му. 

Замъкът в Куресааре, Саремаа 
(Естония, XIV в.) 

Пирамидална структура на 
феодалното общество

Крал

Кралски васали – 
получават земя и селяни, 

които я обработват; 
дължат вярност и войска при 

нужда. Дължат данъци на краля. 
Могат да бъдат войници и висши 

представители на Църквата.

Васали на кралските васали  – 
получават земя и селяни, които я обработват; дължат 
войска при нужда. Дължат данъци на краля. Могат да 
бъдат войници и висши представители на Църквата.

Зависими селяни  – 
получават закрила при нужда, храна и приют при нужда; дължат част 
от произведените храни на своя сеньор и данъци на краля. Могат да 

бъдат работници или нисши представители на Църквата. 
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Движение за Божи мир
Действителността през IX и X в. не отговаряла на тези представи. Ос-
вен новите народи в земите на Западна Европа бродели и множество 
разбойници. Някои от тях били освободени войници, други – избягали 
селяни. Те се събирали на групи и нападали мирното население. Често 
и сеньорите влизали във войни помежду си. Затова в средите на Църк-
вата започнало ново движение за Божи мир. То порицавало тези, кои-
то вдигат оръжие срещу мирните хора и свещениците. За кратко това 
движение се разраснало и успяло да промени представата за  войника 
като насилник. От него възникнала идеята за войника защитник – ри-
царя. 

Ангария е задължението за 
безплатен труд: например 
помощ по време на жътва, се-
нокос, стригане на овце, строеж 
на мостове, пътища и крепости.
Васал първоначално било на-
ричано момчето, което носело 
оръжието на господаря си. 
Съществувал специален ритуал  
при полагане на клетвата. 
Васалът полагал ръцете си в 
разтворените длани на сеньо-
ра и така показвал, че вече 
му принадлежи. Сеньорът му 
давал нещо от земята, която му 
предоставял – клонче от дърво, 
буца пръст или някакъв плод. 
Често полагането на клетвата 
завършвало с целувка, която да 
покаже техните нови отноше-
ния – като между баща и син. 
Рицар – думата произхожда 
от немски език и буквално 
означава „конник“. Рицарят е 
тежко въоръжен войник, който 
води със себе си оръженосци, 
сержанти и войници и се грижи 
за тяхната издръжка.
Сарацините били морски пира-
ти. Обикновено били мюсюлма-
ни. Те поддържали свои прис-
танища, откъдето извършвали 
нападения и към вътрешността. 
През 846 г. успели да опусто-
шат Рим.
Сеньор на латински език оз-
начава „по-стар“. Често сеньор 
означава и „благородник“.
Феод, фиеф или лен се нарича 
земята, която сеньорът отстъп-
ва на своите васали. Тя не им 
принадлежи. Те ползват произ-
веденото от нея. 

Трите части на обществото 
В представите на средновековните мислители задълженията в идеал-
ното общество били ясно разпределени – селяните работят, войниците 
воюват, а свещениците отговарят за духовния живот, включително за 
образованието. Именно духовниците създали теорията за трите части 
на обществото. Според нея трудът е за селяните, войната – за войни-
ците, а свещениците с молитвите си защитават и подпомагат тяхната 
дейност. Трите части взаимно се допълват. Те си помагат една на друга 
и така обществото може да живее в мир и пълно разбирателство. 

Изображение от XIII в. на 
представители на трите части на 
обществото – войник, духовник, 
работник 
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ГАЛБЕР ОТ БРЮЖ, фламандски историк от XII в. 

ЗА ФЕОДАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, 1020 Г.
  
„Този, който се заклева във вярност на своя сеньор, трябва винаги да има 
предвид следните шест неща – да не вреди, да бъде сигурен, честен, поле-
зен, достъпен и деен. Да не вреди, означава, че той не бива да предава 
тялото на сеньора си; да е сигурен – че не бива да предава тайните му или 
защитата, която го прави сигурен; да е честен – че не бива да посяга върху 
неговото правосъдие или други неща, които биха навредели на достойн-
ството му; да е полезен – че не бива да посяга на собствеността му; да е 
достъпен и деен – че нещата, които трябва да направи за сеньора си, тряб-
ва да стават лесно, а не трудно и всичко, което трябва да направи, да е въз-
можно за него.“

 Какви са основните качества, които трябва да притежава един 
васал?

 Какво означава изразът „не бива да посяга върху неговото право-
съдие“? 

АДАЛБЕРОН, епископ на Лаон  (977 – 1030 г.)

ИЗ „ПОЕМА, ПОСВЕТЕНА НА КРАЛ РОБЕР“   
  
„Божият дом, който изглежда единен, всъщност е троен. Едни се молят, 
други воюват, трети се трудят. Трите части съставят едно и не могат да 
бъдат делени. Тяхната сила е в туй, че всяка работи за другите. Тази общ-
ност от три елемента е една и единна. По този начин Божият закон управ-
лява света и чрез него светът ще достигне до мир.“

 Какво наподобява идеалното общество в представите на средно-
вековните мислители? 

 Спомнете си как християните си представят своя Бог.

СЪБОР В ШАРУ ПРЕЗ 989 Г.  
„Следвайки примера на своите 
предшественици, аз, Гунбалд, архи-
епископ на Бордо, свиках всички 
епископи от своя диоцез на събор в 
Шару. Събрани тук в името на Бога, 
издадохме следните декрети:
1. Анатема срещу всеки, който 
нарушава църковната цялост. Ако 
някой разруши църква или открад-
не нещо от нея, ще бъде анатемо-
сан, докато възстанови загубите.
2. Анатема срещу всеки, който 
граби от бедняк. Ако някой ограби 
селянин или някой друг беден 
човек и му отнеме овца, вол, мага-
ре, крава, гъска или прасе, ще бъде 
анатемосан, докато възстанови 
загубите.
3. Анатема срещу всеки, който 
обиди свещеник...“

Анатема – отлъчване от Църквата
 За какви провинения се е пред-

виждало отлъчване от 
Църквата?

Намерете в интернет изображение на средновековен замък и открийте 
на кой сеньор е принадлежал.

1. Кои са причините за възникването на феодалните отношения в 
Западна Европа? 
2. Кои са трите части на западноевропейското феодално общество?
3. Защо се появява Движението за Божи мир?

1. През Средновековието земята била основното богатство и почти един-
ственият източник на прехрана. Тъй като централната власт била слаба, 
собствениците на земя били принудени да потърсят помощта на други хора, 
за да се защитят. Срещу военна служба те получавали части от земята на 
своя сеньор. Така възникнали феодалните отношения.
2. Западноевропейското общество през Средновековието се състои от три 
части – едните се молят, другите воюват и третите се трудят.
3. Движението за Божи мир било оглавено от Църквата. То имало за цел да 
спре насилието срещу мирните хора и духовниците.

Замъкът Боудиъм (Англия, XIV в.)
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17 ЖИВОТЪТ В ЗАПАДНА ЕВРОПА ПРЕЗ 
СРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ

В този урок ще научите какъв бил животът на селяните, благородниците и 
духовенството в Западна Европа през Средновековието и какви били техните 
основни задължения.

Селяните
Животът им навсякъде в средновековния свят бил почти еднакъв. Ос-
новното задължение на зависимите селяни била работата в земите на 
техните господари. За собствените им имоти оставало малко време. 
Свободните селяни изпълнявали само определени ангарии и имали по-
вече възможности за забогатяване и нормален живот.

Животът на село протичал в зависимост от сезоните. Най-тежък 
бил трудът през лятото, по време на жътвата. Хлябът  от ечемик, просо 

Трудът на селяните
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или ръж бил основата храна. От събраното зърно зависела прехраната 
през зимата. В началото на есента започвало засяването на зимните 
култури. В ранната пролет земята се изоравала и се сеели овес, ечемик 
и грах. В ранното лято стрижели овцете и добивали вълна. На юг от-
глеждали маслини и лозя.

В градините си селяните отглеждали зеленчуци. Строели къщите 
си сами с подръчни материали – от кирпич или измазан с кал плет, 
от дърво или по-рядко – от камък. Покривите били от слама, клони 
или каменни плочи. Първоначално в къщите обикновено имало само 
едно помещение, разделено на две части – за хората и за животните. 
Постепенно започнали да отделят животните извън жилището. Мебе-
лите били изключително прости и били правени от самите селяни. От 
жените се очаквало много. Те работели на полето, отглеждали децата, 
приготвяли храната и имали грижата за облеклото. 

Дрехите им били прости – за мъжете основно риза и гащи, над 
които обличали туника без ръкави. През зимата се слагала още една 
с ръкави, както и наметало с качулка за навън. Жените носели дълги 
ризи, над тях при студено време обличали кожухче и отгоре слагали 
туника. Главите си увивали в кърпи или пък слагали качулка, която 
се закопчавала отпред. Платното, от което изработвали дрехите си, 
обикновено било от коноп.

Селяните почивали само на големите християнски празници. Сел-
ските свещеници често били  неграмотни като самите селяни. В се-
лата били много разпространени стари предхристиянски вярвания. 
Църквата се противопоставяла на тези практики и ги наричала „ма-
гии“. Духовниците ги описвали в специални книги. В тях се посочва-
ло и наказанието, което трябвало да бъде изтърпяно. 

Селяни през 
Средновековието 

Каменоделци 
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Благородниците и тяхното обкръжение
Те били преди всичко войници. Често синовете на васалите живеели 
у сеньора и се обучавали със синовете му. Като бъдещи войници, те 
основно се учели да си служат с оръжие. Получавали също и известно 
образование. За преподавател обикновено бил наеман специален учи-
тел духовник. Жилищата на благородниците били укрепени. По-късно 
те се превърнали в замъци, които осигурявали подслон на семейството 
на сеньора, на неговите роднини, слуги и на всички, които поддържали 
домакинството. Благородниците се обличали по-богато и по-топло от 
селяните. Основната грижа на мъжете било въоръжението. Малцина 
можели да си позволят кон. Защитните ризници обикновено били на-
правени от съединени кожени или метални плочки. По-късно се поя-
вили ризници от вплетени една в друга халки. На главите си носели 
шлемове. Имали и щитове. Основните оръжия били мечът, брадвата и 
копието.

Жените в семействата на благородниците имали по-малко права от 
мъжете. Те се грижели за дома и за неговото поддържане. Благородни-
ците също празнували всички християнски празници. Организирали 
приеми, а понякога и военни игри, в които взимали участие младежи-
те. Любимо забавление бил ловът. Правели големи дарения на църкви 
и манастири.

Пир през Средновековието. 
Фрагмент от гоблена от Байо 
(XI в.)

Страница от „Книга за лова“ на 
Гастон дьо Фоа

Духовниците
Сред духовниците имало представите-
ли както на най-висшата част на обще-
ството, така и на най-бедните и незна-
чителни прослойки. Високите църковни 
рангове, като епископите, участвали в 
управлението на Църквата и на градо-
вете. Те били най-образованата част от 
обществото. Мнозина от тях служели в 
кралските канцеларии.

Немалка част от духовниците става-
ли монаси. В манастирите те преписва-
ли богослужебна литература и се гриже-
ли за образованието на младежите.

Духовници

Кирпичът  е вид непечена 
тухла, която се прави от пясък, 
глина и вода, като се добавя и 
органичен материал – най-чес-
то слама.
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Средновековни музиканти

НИТХАРД, франкски историк от IХ В. 

 Из „ИСТОРИЯ В ЧЕТИРИ КНИГИ“

„За да упражняват тялото си, те често устройваха военни игри по следния начин. 
Те се събираха на места, където е удобно да бъдат наблюдавани и в 
присъствието на блъскащия се от всички страни народ големи групи от саксонци, 
гасконци, австразийци и бретонци (всички са поданици на империята на 
Каролингите) бързо се впускаха едни срещу други, като при това едните 
отстъпваха и като се прикриваха с щитовете си, се спасяваха от нападателите с 
бягство, а после на свой ред преследваха тези, от които преди бягаха.“

БУРХАРД, епископ на Вормс  

 ЗА НАКАЗАНИЯТА, XI В. 

„Ако си се допитвал до вещици, допуснал си ги в къщата си, за да търсят 
оставена магия или за да я очистват, като следват езическите обичаи, ако си ги 
викал, за да ти предсказват бъдещето – ще понесеш наказание в продължение 
на две години в установените дни. Има такива хора, които трябва да излязат 
преди разсъмване, но не смеят да го правят, казвайки, че е опасно и не е 
разрешено да излизат, преди да пее петелът, защото нечестивите духове бродят 
преди неговата песен. Вярваш ли, че песента на петела може да прогони 
по-успешно духовете, отколкото човек, прекръствайки се – 10 дни на хляб и 
вода.“

Езичество – така се наричат редица предхристиянски религии, основани на 
почитането на много богове и култове.

 Защо вещиците и магьосниците са обект на наказание от страна на 
църковните власти?

Потърсете в интернет информация за голямо западноевропейско абатство и 
опишете живота в него през Средновековието.

1. Кои са разликите във всекидневния живот на селяните и благородниците?
2. Еднородна ли е групата на духовенството? Кои са основните задължения 
на духовниците?

 

1. Основното задължение на селяните било да обработват земите на госпо-
дарите си или да изпълняват определени ангарии.
2. Благородниците били преди всичко войници. Те били обучавани да вою-
ват, но получавали също и известно образование.
3. Духовници ставали представители както на най-висшите, така и на най-
бед ните прослойки на обществото. Те се грижели за духовния живот и за 
образованието.
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18 ОБЩЕСТВОТО ВЪВ ВИЗАНТИЯ И 
НЕГОВОТО ВСЕКИДНЕВИЕ

В този урок ще научите какъв бил животът на различните прослойки 
във византийското общество; ще разберете защо бил създаден спе-
циален церемониал в императорския дворец и каква била ролята на 
духовниците. 

Императрица Ирина и император 
Йоан II Комнин (мозайка в 
църквата „Св. София“)Императорът и неговото обкръжение 

Византия продължавала традициите на Римската империя. Поданици-
те на василевса наричали себе си ромеи, но от VII в. насетне говорели 
и пишели на гръцки.  В Константинопол се чувствало силно влияние от 
Изтока. Съществувало убеждение, че императорът е поставен от Бога. 
В двореца бил създаден сложен церемониал, който да прави владетеля 
недостъпен. За разлика от Западна Европа, в славянските държави и 
в България тронът можело да бъде наследяван и от жена. Служители-
те в двореца и администрацията получавали светско образование. Те 
съставяли византийската аристокрация. Провинциалните управители 
били назначавани от императора. Аристокрацията във Византия била 
предимно дворцова и зависела от волята на василевса.

На практика силната централна власт контролирала всички дейнос-
ти в империята. Стабилната  държавна система се крепяла на войската, 
която била съставена от всички слоеве на населението. Представите-
лите на благородничеството получавали земя от императора. В замяна 
трябвало да участват в армията. Отстъпената земя се наричала про-
ния. Случвало се военачалници от провинцията да станат много силни 

Император Константин Мономах 
(мозайка в църквата „Св. София“)
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Византийски войник  

Византийска пехота 
(Хроника на Йоан Скилица)

Животът на село
Във Византия също имало зависими и свободни селяни. Прехраната им 
зависела от това, което произвеждали. Отглеждали житни култури – 
предимно пшеница и ечемик, зеленчуци, маслини и грозде. Облеклото 
им било просто и не се променяло в течение на векове. Къщите им слу-
жели само за подслон. Както в Западна Европа, така и на изток успо-
редно с християнските празници продължили да съществуват езически 
вярвания и веселия.

и тогава те измествали старите служители. Някои от тях достигнали 
дори до престола. Администрацията контролирала всички дейности в 
империята. От нея зависела търговията, дори цената на хранителните 
продукти.

Земеделски труд във Византия

Платени ратаи

Зависими селяни
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Животът на богатите
Богати били не само благородниците, но и част от градските жители. За 
разлика от Западна Европа във Византия се запазили големите градове. 
Повечето от тях съществували още от времето на Римската империя. 
Константинопол дълго време бил най-големият град в християнския 
свят. В градовете продължавала да се развива търговията, която носела 
високи доходи. 

Животът на богатите хора се отличавал с лукс и разточителство. 
Те се обличали в дрехи от тънък лен или коприна. Носели бродирани 
копринени пояси. Често връхните им дрехи били обшити със скъпи 
кожи. Носели множество метални накити. Украсявали богато и конете 
си. Децата им получавали добро образование в специални училища. 

Духовниците
И във Византия духовниците били най-образованата част от общество-
то. Те често изпълнявали ролята на учители. Монасите обитавали ма-
настири, в които имало строги правила. Те били далеч от светския жи-
вот и изцяло отдадени на божествена служба. Манастирите се грижели 
за бедните и болните. 

Важно задължение на духовниците била борбата с ересите.

Пронията е имот, предоставен 
срещу служба, обикновено 
военна.
Церемониал е редът, по който 
се извършват различни офи-
циални дейности – тържества, 
шествия и приеми.

Забавленията на гражданите в Константинопол
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Жените 
Жените във Византия имали повече права, отколкото в Западна Евро-
па. Тяхното място в обществото се определяло от позицията на техни-
те съпрузи. Те имали решаваща роля в управлението на дома. Знатните 
дами обаче рядко напускали домовете си, където често имали отделни 
помещения. В империята живеели различни народности с различни 
обичаи и затова всяко семейство следвало традициите на своите пред-
ци във всекидневието си. 

ЛЕОН ДЯКОН, византийски писател от Х В.
Из „ИСТОРИЯ“

Управлението на Роман II (959 – 963 г.)
  

„Император Роман заобича страната, дадена му за управление, като да му 
беше майка, и най-много в нея ценеше знатните родове. Той отдели чисто-
кръвното, по произход благородничество и го възвиси, като едни почете с 
титли, а други – с дарове. Понякога ги канеше на трапезата си, даваше им 
пари и още по-силно печелеше жарката им привързаност, като отдаваше 
предпочитание на стражите и охранителите си.“

ЦЕРЕМОНИЯ ПРИ НАЧАЛОТО НА 
ГРОЗДОБЕРА 
РАЗКАЗ ПО „КНИГА ЗА ЦЕРЕМО-
НИИТЕ“ НА ИМПЕРАТОР КОН-
СТАНТИН  VII
Близо край един от императорски-
те дворци са издигнати красиви 
арки. Там застават императорът 
и патриархът. Императорът е в 
къса туника, обшита със злато. 
Патриархът е с наметало и спе-
циална украса. Те пристъпват към 
първия ред лози, където има мра-
морна маса. Върху нея са поста-
вени кошници с грозде. Към тях 
се приближават всички поканени 
на празненството – представите-
ли на придворните и на гражда-
ните. Патриархът чете молитва 
над гроздето. После взима чепка 
грозде и я подава на императора. 
Императорът му я дава и после 
поред раздава на присъстващите 
по грозд. Докато трае раздаване-
то, започва тържествено песнопе-
ние. Когато свърши, императорът 
дава пари на представителите на 
гражданите. Сам той с патриарха 
и приближените си се връща в дво-
реца, за да се наслади на тържест-
вената трапеза.
Защо гроздоберът е толкова 
важен за византийското обще-
ство?
Участва ли духовната власт в 
тази церемония? Защо?

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗАКОН, VIII В.
(Сборник със закони, в който са предвидени наказания за престъпления 

срещу земеделската собственост)
  

„Който подпали чужда земя или сече чужди дръвчета, да бъде осъден да ги 
заплати двойно.
Онези, които влизат в чуждо лозе или смокинова градина само за да похап-
нат, не бива да бъдат наказвани. Но ако са влезли, за да крадат, да бъдат 
набити и лишени от дрехите им.“

Потърсете в интернет информация за забавленията на гражданите в средно-
вековна Византия.

1. Поданиците на Византия се наричали ромеи и след VII в. говорели и пише-
ли на гръцки език.
2. Служителите в двореца на императора съставяли византийската аристо-
крация, която изцяло зависела от неговата воля.
3. Подобно на Западна Европа, и във Византия имало зависими и свободни 
селяни. 
4. Духовниците били най-образованата част във византийското общество. Те 
били изцяло отдадени на служба в името на Бог.

1. Кои прослойки във византийското общество подкрепяли монархията и 
осигурявали на императора почти неограничена власт?
2. Откривате ли разлики в живота на благородниците, селяните и духовен-
ството в Западна Европа и във Византия? На какво се дължат те? 
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19 ОБЩЕСТВО И ВСЕКИДНЕВЕН ЖИВОТ НА 
БЪЛГАРИТЕ ДО X – XI В. 

В този урок ще научите с какво се отличавало всекидневието на 
българите и славяните през езическия период; ще разберете и какви 
промени настъпили в българското общество след приемането на 
християнството.  

 „Български боляри на лов“
 (худ. Д. Гюдженов)  

Езически период 
За това време притежаваме съвсем малко сведения. Те се отнасят из-
ключително до кановете и техните приближени. Известно е, че още 
преди да се заселят на Балканите, българите общували с много раз-
лични народи и били повлияни от тяхната култура. Често българите и 
славяните нападали византийските земи заедно с аварите. Българите 
били добри конници, а славяните действали успешно като пехота и по 
вода. Първоначално целта им била да вземат плячка. По-късно, когато 
вече се заселили за постоянно, променили начина си на живот. 

Известно е, че около кана имало група приближени, които в камен-
ните надписи се наричат „хранени хора“. Това била неговата свита. 
Сред управляващите имало различни по степен военни длъжности – 

Модел на юрта от разкопки 
край Девня 
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Юрта

        
Розетата от Плиска 
(Направена е от бронз и 
представлява 7-лъчева звезда, 
върху която са изобразени 
рунически знаци.)

боил , багатур, миник и т.н. 
Археологическите открития показват, че славяните обитавали 

землянки или полуземлянки. За българите се предполага, че първона-
чално живели в подвижни жилища – юрти. За хановете обаче били из-
дигани големи каменни дворци – аули, като този в Плиска. 

Кановете изпълнявали и жречески функции. Неизвестен автор от 
IX в. описва действията на кан Крум пред стените на Константинопол 
през 813 г.: „Според обичая Крум направил жертвоприношение пред 
Златните врата. Принесъл в жертва много хора и животни. Потопил 
краката си в крайбрежната вода, умил се и поръсил войниците си. Те 
го възхвалявали, а наложниците го славели с поклони“.

Запазени са малко 
сведения за облекло-
то. Българите пред-
почитали кожите, а 
славяните – тъкани 
от лен и коноп. И мъ-
жете, и жените носе-
ли ризи. В малкото 
достигнали до нас 
изображения се виж-
да, че войниците са 
с ботуши, кафтани и 
кожени шапки. 

Български амулет 
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Обществото
Най-многобройната част били селяните, които произвеждали благата. 
Те имали най-малко права и били най-бедни. Благородниците заемали 
най-високите военни чинове. Войната била тяхната професия, а ловът, 
бойните игри  и пиршествата – техните развлечения. 

Постепенно към облагодетелстваната част от обществото започна-
ли да се приобщават и висшите църковни служители. 

Християнизацията на държавата довела до постепенното уеднаквя-
ване на културите на всички етнически групи, които живеели на бъл-
гарска територия. Така вече била създадена основата, върху която да се 
изгради българската народност. 

Архонт е старогръцка дума, 
която означава военачалник. 
Употребата є показва, че 
основната функция и на българ-
ския владетел е била да води 
войската. 
Кафтанът е връхна мъжка 
дреха.
Княз е старославянска дума, 
която най-общо значи „госпо-
дар“. В писмата си папа Нико-
лай нарича Борис крал. 
Юртата е преносим дом, 
характерен за степните наро-
ди. Изработва се от кожа и се 
разпъва подобно на палатка.

След приемането на християнството
След покръстването българите трябвало да започнат да живеят спо-
ред предписанията на новата религия. Не всички били съгласни с това. 
Известно е, че 52 болярски рода се противопоставили и били жестоко 
наказани. Канът трябвало да промени своята титла от езическо време и 
да стане архонт (княз). Трябвало да въведе и нови закони, които да под-
хождат на християнската вяра. Затова той получил подходящи съвети 
както от страна на Византия, така и от папата в Рим. Отговорите на 
папа Николай I са безценен източник за ежедневния живот на българи-
те. Папата наставлява какво трябва да бъде християнското семейство, 
как да се спазват постите, как да се поддържа личната хигиена, дали 
може да се работи на големите християнски празници. Той обяснява, 
че конската опашка, която са носили старите българи вместо знаме, 
трябва да се замени с кръста. Настоява, че не трябва да се извършват 
гадания и магически действия преди сражение и че един мъж не може 
да има две съпруги. Папските наставления показват огромната про-
мяна в мисленото и всекидневието, към която трябвало да привикне 
българското общество. Тъй като християнството било прието от Кон-
стантинополската патриаршия и в страната пристигнали византийски 
свещеници, българите постепенно започнали да възприемат византий-
ския начин на живот.

Традиционно облечени 
българи (средновековна 
миниатюра)
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Из „ДЕЯНИЯТА НА СВ. ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИ“ 
(Легенди, записани в VII в.)

Обсада на Солун 

„Тогава жителите на града видяха огромната варварска тълпа (авари, бълга-
ри, славяни), цялата в желязо (железни ризници), и наредените наоколо 
каменохвъргачки, издигащи се високо над стените на града. Едни приготвя-
ха костенурки от плет, покрит с кожи (под костенурките се крият войниците, 
които трябва да доближат стените). Други теглеха към вратите овни, напра-
вени от големи дървета с подвижни колела (с овните, или тараните се блъс-
кат вратите на крепостите, за да ги разбият). Трети строяха високи дървени 
кули, по-високи от стените, върху които стояха въоръжени яки младежи, 
други закрепваха върху тях копия, носеха стълби на колела и подготвяха 
огнехвъргачки.“

 Опишете обсадната техника на нападателите.

Из „ОТГОВОРИТЕ НА ПАПА НИКОЛАЙ“  
„Колко време или колко дни в годината трябва да се въздържа човек от 
месо, засега ни се струва излишно да ви обясняваме, защото във вярата 
сте още малки и неопитни. Но все пак в дните на постите, когато трябва да 
се молим чрез въздържание и плач на Господа да не ни наказва, не бива да 
ядете месо. 
Вие казвате, че имате обичай, когато влизате в сражение, да се съобразя-
вате с определени дни и часове, а също и да извършвате заклинания и 
някакви гадания, да играете и да пеете. Сега искате да ви насочим как 
трябва да се държите в подобен случай... И така, когато ще влизате в сра-
жение, не трябва да пропускате да действате в името Божие, т.е. да отива-
те на църква, да се молите...
Нямате никакво основание да ходите на лов по време на Четиридесетница, 
защото тези, които ходят на лов, отиват за месо...
Казвате, че у вас съществува обичай болните да носят нещо, вързано на 
врата си, и питате дали да продължите да го правите. Не само не позволя-
ваме това да се върши, а направо го забраняваме, защото тези амулети са 
демонски изобретения.“

 Кои обичаи българите трябва да изоставят, ако следват напът-
ствията на папата? Защо?

АЛ МАСУДИ, 
арабски историк от Х В. 

Из „ЗЛАТНИ ЛИВАДИ“
  

„Страната на бурджаните (българи-
те) има 20 дни път надлъж и 30 
нашир. Земята на бурджаните е 
оградена с дървена стена, в която 
има отвори, подобни на прозорци; 
тази стена е подобна на стена 
край ров. Бурджаните са езичници 
и нямат свещени книги. Конете, 
които ползват във война, пасат 
свободни по ливадите постоянно и 
никой не ги язди освен по време 
на война. [...] Бурджаните са огро-
мен, могъщ и войнствен народ, 
който е подчинил всички съседни 
народи. Един български конник 
може да излезе наглава на 100 
или 200 конници...“

Открийте в интернет Търновския надпис на кан Омуртаг и го прочетете вни-
мателно. Какво е  отношението на владетеля към свидетелствата за минало-
то?

1. Какви промени настъпили в живота на българите след приемане на хрис-
тиянството?
2. Припомнете си кои са трите части на западноевропейското общество през 
Средновековието. Откривате ли прилики или разлики между обществото в 
Западна Европа и българското общество през Ранното средновековие?

 

1. След приемането на християнството настъпили съществени промени в 
българското общество. Българите трябвало да започнат да живеят според 
изискванията на новата религия и да изоставят езическите си вярвания и 
обичаи.
2. Християнизацията на държавата довела до уеднаквяване на културите на 
всички етнически групи, които живеели в българската държава. Така започ-
нало изграждането на българската народност.

Кан Крум прави 
жертвоприношение пред 
стените на Константинопол 
(худ. Н. Павлович)
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20 ОБЩЕСТВО И ВСЕКИДНЕВИЕ (ОБОБЩЕНИЕ)

В този урок ще бъде направено обобщение на най-важното, което 
сте научили досега за обществото и живота на хората в Западна и 
Източна Европа; ще си припомните как се променяли обществата и 
обществените отношения в различните части на Европа.

1. Средновековното общество
Духовниците от Западна Европа предпочитали да си представят, че 
обществото се състои от три различни части, които взаимно си пома-
гат. Съществували  обаче и други теории, според които в обществото 
има два вида хора – благородници и обикновени хора. Към първата 
категория спадали владетелите и тяхното близко обкръжение, както и 
най-висшите представители на Църквата – епископи и абати. Това била 
една много малка група, чиито познания и положение ѝ позволявали да 
управлява останалите. Обикновените хора, или простолюдието, били 
преобладаващата част от населението. Основното им занимание било 
земеделието. Работели много, но реколтите им били ниски, защото на-
чинът им на работа бил примитивен.

За да се справят с трудния си живот, както благородниците, така и 
обикновените хора трябвало да бъдат физически издръжливи. Тежки-
те оръжия на рицаря, часовете труд на полето, простите сечива, които 
не били променяни от векове, изисквали здраве и сила. Но не бива да 
смятаме, че хората по това време живеели много кратко. Има достатъч-
но известия за стари воини, стари монаси и свещеници и дори стари 
селяни. Обществата в различните части на Европа се развивали при-
близително по един и същ начин. На първо място, определяща била 

Жътва (миниатюра от ръкопис, 
XIV в.)

Коронацията на Хайнрих VII 
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религията. Църквата като институция обаче имала различна степен на 
влияние – доколкото ѝ позволявали светските владетели. В Западна Ев-
ропа се развили т. нар. феодални отношения. Сеньорът отстъпвал земя 
и в замяна искал служба. Във Византия прониите раздавал дворецът и 
тези, които ги получавали, го правели срещу определени задължения. 
Можем да допуснем, че и в България е било така – група верни хора 
на кана, а после – на княза и царя, които получавали от него своите 
имения и му били верни. 

2. Дворцовият церемониал
В различните страни владетелите имали специфични церемониали, 
които ги отличавали от останалите. Във Византия церемониите били 
най-сложни и най-пищни. По всякакъв начин била показвана изклю-
чителността на василевса. На Запад нравите били по-простички, но и 
западният император, и кралете показвали, че са по-различни от оста-
налите. Можем да предположим, че в България по-скоро било като във 
Византия.

3. Ролята на жените
Обикновено се приема, че жените нямали права, и поне според стари-
те закони било така. Момичетата от аристокрацията били разменната 
монета на дипломацията – омъжвали ги според нуждите на бащата или 
брата. Често обаче, предимно на Запад, съпругите на кралете управля-
вали в тяхно отсъствие или когато синовете им били малолетни. Жени-
те управлявали дома, а това означавало, че ако една жена има способ-
ности и е кралица, тя можела да управлява и кралството. Във Византия 
жените обитавали отделна част от дома и обикновено нямали право 
да излизат без придружител навън. Но пък точно във Византия имало 
поредица от императрици, които получили законно властта и управля-
вали самостоятелно. Нямаме достатъчно сведения за ролята на жените 
в България. Знаем например за размяната на принцеси, за диплома-
тически бракове на българските владетели, но каква е била ролята на 
техните съпруги, не е достатъчно ясно. Все пак един печат, върху който 
са изобразени  цар Петър и неговата съпруга Ирина, позволява да пред-
положим, че тя е имала важна роля в българския двор.

4. Общуване и взаимодействие
Обществата през Средновековието не живеели в изолация. Хората пъ-
тували, занимавали се с търговия, правели религиозни поклонения. Пъту-
ването им давало възможност да опознаят културите си. Така  постепенно 
те започнали взаимно да си влияят. В началото хората се наблюдава-
ли плахо и с подозрение, а по-късно започнали да възприемат чуждия 
опит. Никога обаче не достигнали до истинско взаимодействие, а през 
Кръстоносните походи католици и православни се обвинявали взаим-
но, че са схизматици. 

МИХАИЛ ПСЕЛ, византийски 
писател от XI в. 

Из „ХРОНОГРАФИЯ“
За императриците Зоя и 

Теодора (1042 г.)

„Сестрите имаха своите при-
страстия. По-голямата – към 
златото, което, ако не държеше 
при себе си или не го трупаше в 
съкровищницата, пръскаше по 
другите като дъжд, и към индий-
ските ароматни дървета (особе-
но харесваше тези, които 
задържаха влагата, маслините 
джуджета и благородния 
лавър); по-младата обичаше 
всеки ден да получава хиляди 
златни монети, които да приби-
ра в медни кутийки...“

РАУЛ ГЛАБЕР, монах и писател 
от Бургундия от XI в.

Из „ИСТОРИЯ НА МОЕТО 
ВРЕМЕ“

„По това време от цял свят към 
Гроба Господен в Йерусалим се 
стекоха безбройни тълпи, какви-
то преди беше дори невъзможно 
да си представи човек; имаше 
хора от най-ниското съсловие, 
също и от средното и накрая и 
твърде високопоставени – крале, 
графове и епископи; а се случи и 
нещо невиждано дотогава – 
ведно с най-бедните пристигнаха 
и множество благородни дами.“

ТЕМА ЗА БЕСЕДА: Основните прилики и разлики между обществото в 
Източна и Западна Европа през Средновековието
Обмислете и обсъдете следните въпроси:
1. Каква е структурата на обществото в Източна и Западна Европа?
2. С какво се отличава културата в Източна и в Западна Европа?
3. Какви са взаимоотношенията между Църквата и светската власт? Византийската императрица 

Ирина (краят на IX в.)
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21 КУЛТУРА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА 
ХРИСТИЯНСКА ЕВРОПА

В този урок ще научите с какво се отличавала културата през 
Средновековието; кои били основните центрове на книжовността и 
кои били най-забележителните постижения на материалната 
култура през този период.

Монах преписва книги. 

Магнаурската школа 
(средновековна миниатюра) Книжовност

Културата, създадена в Западна Европа и Византия през Средновеко-
вието, е резултат от смесването на наследството на Римската империя, 
християнската религия и традициите на отделните народи.

Книжовността в Западна Европа се гради върху употребата на ла-
тинския език. Той е запазен в църквата, а нейните представители били 
най-образованите хора през периода на Ранното средновековие. Осо-
бено важни за културата били манастирите, които на Запад се наричат 
и „абатства“. Там били преписвани богослужебни книги, а също били 
създавани исторически съчинения и жития на светци. Често книгите 
били украсявани с илюстрации. Писането било дълъг и тежък процес. 
Затова малцина притежавали книги през този период. По времето на 
Карл Велики била направена съществена промяна в начина на писане – 
започнали да пишат, без да украсяват буквите, и така изображенията 
в книгите намалели. Това позволило да се увеличи броят на книгите и 
подпомогнало разпространението им. Но все пак те оставали достъп-
ни единствено за ограничен кръг от образовани хора. В големите ма-
настири било сложено началото на школи, в които освен религиозните 
въпроси били обсъждани и теми от философията и светския живот.

Латинският език също официално се използвал във Византия през 
най-ранния период. Скоро обаче надделял основният език на населе-



Резба върху колона в църквата 
„Св. Петър“ (Шовини, Франция) 
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нието – гръцкият. Чрез него навлезли елементи от античната гръцка 
култура. Подобно на Западна Европа, и във Византия културата и об-
разованието се развивали предимно в църковните среди. Манастирите 
се превърнали във важни средища на книжовността. Но във Византия 
съществували и светски училища, обикновено покровителствани от 
императорите. Още през 425 г. император Теодосий II основал светско 
училище, което по-късно прераснало в прочутата Магнаурска школа. 
Училището се намирало в двореца Магнаура, където василевсите при-
емали чуждите пратеници. Там били изучавани право и философия, 
естествени науки и математика, реторика и музика. В Магнаурската 
школа получили образованието си Константин-Кирил Философ и цар 
Симеон Велики.

Материална култура
Останките от материалната култура от този период са относително 
малко. По-голямата част от сградите, особено в Северна Европа, били 
от дърво, поради което много от тях не се съхранили. Освен това жи-
вотът продължавал и строежите били променяни в съответствие със 
своето предназначение и употреба. 

Край Аахен (днес в Германия) са разкрити останки от двореца на 
Карл Велики. Те показват голяма сграда с огромна зала, в която се про-
веждали събранията на краля с благородниците. Наоколо били разпо-
ложени конюшните, оборите и занаятчийските работилници. 

Запазени са и някои по-малки църкви, разположени извън стените 
на кралските дворци. Обикновено те били строени от камък по прост 
план. По колоните от вътрешността им има релефни изображения – 
сцени от Библията или фантастични животни. 

Вход към манастира в Лорш 
(Германия)

Триумф на византийски император 
(изображение върху слонова кост)

Кула от крепостната стена на 
Константинопол
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21 

Наследството на Византия от този период е по-внушително. След 
разделянето на империята в нейните предели останали едни от най-го-
лемите градове – Константинопол, Антиохия и Солун. Константино-
пол бил най-големият град в християнска Европа през цялото Сред-
новековие. Той правел поразително впечатление на тези, които го 
посещавали. Най-голямата църква „Св. София“ и до днес изненадва 
със своите размери и красота. Тя е построена по времето на император 
Юстиниан I. От тогава до падането на града под турска власт е била 
патриаршеска катедрала. На няколко пъти земетресения разрушава-
ли части от нея, но всеки път била възстановявана и украсявана все 
по-богато. Характерни за византийското изкуство са изключителни-
те по своята красота мозайки. Те изобразяват както библейски съби-
тия, така и сцени от ежедневието. Запазени са и останките на няколко 
византийски дворци и на редица защитни съоръжения на империята, 
които разкриват високото майсторство на средновековните строители.

Църквата „Христос Спаси-
тел“ в Хора, Константинопол 
(Църквата е считана за един от 
най-красивите оцелели до наши 
дни образци на византийската 
църковна архитектура и изкуство. 
След превземането на Константи-
нопол през 1453 г. е превърната в 
джамия. Днес е музей.)
 

Църквата „Св. Димитър“ (Солун)

Мозайката е картина, израбо-
тена от малки цветни камъчета 
или стъкла. 
Релефът е един от основните 
видове скулптура. Представ-
лява изпъкнало изображение 
върху сравнително плосък фон. 
Релефът може да бъде изра-
ботен върху камък, глина или 
метал.
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Църквата „Сан Витале“ (Равена, 
Италия, VI в.)

Книга с изображе-
ния на животни

АЛКУИН, ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦ 
ОТ ОБКРЪЖЕНИЕТО НА КАРЛ 
ВЕЛИКИ

Из „Задачи за развитието 
на младия ум“

Един селянин трябвало да прево-
зи през река вълк, коза и зелка. 
Лодката му била малка: в нея мо-
жел да се качи само селянинът и 
с него или само вълкът, или само 
козата, или само зелката. Ако въл-
кът и козата останат сами на еди-
ния бряг, вълкът ще изяде козата. 
Ако козата бъде оставена на брега 
заедно със зелката, то козата ще 
изяде зелката.
Как трябва да постъпи селянинът, 
за да превози и вълка, и козата, и 
зелката?
Решение на проблема:
1. Селянинът превозва козата.
2. Връща се.
3. Превозва зелето.
4. Връща се с козата.
5. Превозва вълка.
6. Връща се.
7. Превозва козата.
Какви умения развиват подобни 
задачи? За какво са полезни те?

ЛИУТПРАНД, епископ на Кремона  
Из „РАЗПЛАТА“

  
Посещение в Константинопол през 949 г.
„Край двореца, който обитава василевсът, има друг, изключително голям и 
красив, който на гръцки се нарича Магнаура, буквално „голямо сияние“. […] 
Пред трона на императора се издигаше някакво позлатено дърво от мед, 
чиито клони бяха пълни с позлатени медни птици, които пееха различно 
според вида си. Императорският трон беше направен така, че в един 
момент беше в ниското, а в следващия миг по чуден начин – толкова висо-
ко, че едва се виждаше, въпреки че беше огромен. Два полегнали лъва от 
мед или дърво, покрити със злато, като че ли го пазеха, като удряха с опаш-
ки по земята и с отворена паст и движещи се езици ревяха.“

 Какво са целели императорите с толкова величествения вид на 
тронната зала?

Потърсете в интернет изображения на една византийска и една западноев-
ропейска мозайка от епохата на Ранното средновековие. Кои са приликите 
и разликите между тях?

1. Кои са основните разлики в развитието на книжовността през Среднове-
ковието на Изток и на Запад?
2. Защо останките от материалната култура от този период са сравнително 
малко?

1. Средновековната култура е резултат от смесването на наследството на 
Римската империя, християнската религия и традициите на отделните наро-
ди.
2. Културата и образованието се развивали предимно в църковните среди, а 
манастирите били най-важните книжовни средища.
3. До днес са запазени относително малко паметници на материалната кул-
тура от Ранното средновековие – дворци, църкви, обществени сгради, 
защитни съоръжения. Те разкриват майсторството на тогавашните строите-
ли и архитекти.
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22 ДЕЛОТО НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 
И ТЕХНИТЕ УЧЕНИЦИ

В този урок ще научите защо братята Константин-Кирил и 
Методий създали славянската азбука и каква била ролята на 
българския княз Борис за съхраняването на тяхното дело.

Новата азбука
След приемането на христянството Българската църква, както и оста-
налите славянски църкви, се нуждаели от богослужебни книги. На За-
пад се проповядвало на латински, на Изток – на гръцки език. Докато 
Църквата в Рим настоявала, че свещениците трябва да знаят латински 
и да изнасят службите на него, във Византия по-бързо се досетили, че 
е по-удобно да се проповядва на разбираем за населението език. Тряб-
вало да се преведат свещените текстове, за да бъдат обучени новите 
свещеници. Славянските езици обаче имали звукове, които не можели 

Икона на св. св. Кирил 
и Методий

Статуи на св. св. Кирил 
и Методий (едноименната 
катедрала във Велеград, 
Чехия)
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да бъдат възпроизведени с гръцките букви. Затова се налагало да се 
създаде нова азбука. 

Тази задача била възложена на двамата братя – Константин-Кирил 
и Методий. Те били избрани, тъй като произхождали от Солун, а около 
града живеели големи групи славяни. Братята познавали отлично ези-
ка им. Около 855 г. те сътворили новата азбука, която била наречена 
„глаголица“. В продължение на 8 години те превеждали Евангелията и 
други важни за службите книги. 

Византийският император изпратил Кирил и Методий във Велико-
моравия, за да проповядват на славянски. Там се сблъскали с герман-
ските мисионери на Римската църква. Наложило се Константин да оти-
де в Рим, за да защитава правото да се проповядва на славянски език. 
Там през 869 г. той починал. Методий останал във Великоморавия, 
където успял да подготви много ученици. След неговата смърт обаче 
те били преследвани, затваряни и измъчвани. Няколко от тях избрали  
пътя към България. Именно те поставили началото на християнска-
та българска култура. Неслучайно и до днес ги наричаме апостоли на 
българската книжовност.

св. св. Кирил и Методий в 
Рим (фреска в църквата „Сан 
Клементе“ в Рим)

Паметникът на св. св. Кирил и 
Методий (Национална библиотека 
в гр. София)

Учениците на Кирил и Методий 
Климент, Наум и Ангеларий стигнали до земите на българския княз. 
Те били приети с радост от Борис, който, както написал Климент: „жа-
дувал за такива мъже“. Те били настанени в Плиска. Там Наум създал 
своя книжовна школа. Климент бил изпратен в Охрид и обучил мно-
жество млади хора. Предполага се, че той променил вида на буквите от 
глаголицата и ги доближил до тези от гръцката азбука. Така изписва-
нето им било по-лесно и по-достъпно. Тази нова азбука била наречена 
„кирилица“ в чест на Константин-Кирил Философ.
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22

Делото на учениците на двамата братя било от изключително зна-
чение за приобщаването на българите към християнската цивилиза-
ция. В същото време възможността да пишат на своя език, позволявала 
на българите да създадат своя собствена култура, различна от визан-
тийската. Българската култура се превърнала в образец за останалите 
народи, които говорели сходни езици и приели християнството през 
IX и Х в. 

Св. Седмочисленици

Глаголица

Съвременна българска азбука

Кирилица

Думата глаголица произлиза 
от старобългарски – глагол 
означава „дума“, „слово“.
Евангелие буквално означава 
„добра вест“. Така се наричат 
писанията, в които са разказани 
животът и възгледите на Исус 
Христос. 
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КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
Из „ПРОСТРАННО ЖИТИЕ НА КОНСТАНТИН-КИРИЛ“  

„Когато беше във Венеция, срещу него се обединиха епископи, свещеници 
и монаси като врани срещу сокол и повдигнаха въпроса за триезичната 
ерес: „Кажи ни, човече, как така ти измисляш книги за славяните и ги поу-
чаваш? Досега друг не го е правил. [...] Ние знаем само три езика, на които 
подобава да се прославя Бога с писмо – еврейски, гръцки и латински“. А 
Философът им отговори: „Не пада ли от Бога дъжд еднакво за всички? 
Също и слънцето не грее ли за всички? Не дишаме ли еднакво въздуха? 
Как не се срамувате да определите само три езика и да искате всички 
други племена да  бъдат слепи и глухи?“.“

Житието е разказ за живота на светец.

 С какви доводи Константин-Кирил Философ защитава правото 
на славяните да имат богослужение на собствения си език?

ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР 
Из „ЗА БУКВИТЕ“

„Преди славяните нямаха книги, но понеже бяха езичници, четяха и гадаеха 
с черти и резки. Когато се покръстиха, бяха принудени да предават славян-
ската реч с римски и гръцки букви. [...] И така беше много години. След това 
човеколюбивият Бог, Който създава всичко и Който не оставя човешкия род 
без разум, а напротив – води всички към разум и спасение, се смили над 
човешкия род, изпрати Константин Философ, наречен Кирил, праведен 
мъж, обичащ истината, и той им създаде 38 букви. [...] Ако запиташ гръцки-
те книжовници и речеш: „Кой ви е създал буквите или превел книгите и от 
кое време?“, то измежду тях малцина знаят. Но ако запиташ славянските 
азбукарчета и речеш: „Кой ви е създал азбуката и превел книгите?“, всички 
знаят и ще отговорят: „Свети Константин Философ, наречен Кирил, той ни 
създаде азбуката и преведе книгите, той и брат му Методий.“

Потърсете в интернет информация за св. Седмочисленици. Кои са те и защо 
са така почитани в България?

1. Защо била създадена славянската азбука?
2. Какво е значението на славянската азбука за културното развитие на 
България?
3. Коя държава се утвърждава още през IX в. като основен център на славян-
ската писменост и християнската вяра?
4. Кои са най-значимите дела на Климент Охридски?

1. Славянската азбука е създадена от братята Константин-Кирил и Методий 
около 855 г. Новата азбука е наречена глаголица.
2. Учениците на двамата братя – Климент, Наум и Ангеларий – са приети от бъл-
гарския княз Борис. Наум създава книжовна школа в Плиска, а Климент – 
в Охрид.
3. Климент променя вида на буквите на глаголицата, за да се изписват 
по-лесно, и така създава нова азбука, наречена кирилица.

Св. Климент Охридски 
(икона, XIV в.)

Св. Наум
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23 ЗЛАТНИЯТ ВЕК 
НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА

В този урок ще разберете какви промени 
настъпили в развитието на българската 
култура в края на IX и началото на X в. и 
защо управлението на Симеон е наречено 
„златен век“. 

Книжнината
Приемането на учениците на Кирил и Методий поставило началото на  
период, който наричаме „златен век на българската култура“. По това 
време България вече била постигнала големи военни и политически 
успехи. Силната царска власт покровителствала развитието на българ-
ска култура. За да се отбележи коренната промяна, която настъпвала 
в управлението на вече християнската държава, била издигната нова 
столица – Преслав. На събора, свикан през 893 г. в Преслав, гръцкият 
език бил отхвърлен в богослужението. 

Учениците на Кирил и Методий донесли в България не само но-
вата азбука – глаголицата, но и някои преводи. Добре посрещнати от 
княз Борис, те веднага започнали да обучават местните младежи. Въз-
никнали две основни средища на обучение – Преслав и Охрид, както 
и множество по-малки духовни средища между тях. В житието на 
св. Климент специално е отблязано, че той „изнамерил и друга форма 

Миниатюра от 
Симеоновия сборник 
(руски препис от 1073 г.)

Страница от „Беседа против 
богомилите“ на презвитер 
Козма

Откъс от „Азбучна молитва“ на 
Константин Преславски



97

на буквите за по-голяма яснота“. Именно това е азбуката, която днес 
наричаме „кирилица“. Тя била ползвана не само в Охрид, но и в Пре-
слав. 

В един средновековен ръкопис се съобщава, че цар Симеон мно-
го обичал книгите и сам пишел. Край него творели и мнозина други 
– Константин Преславски, Йоан Екзарх, Черноризец Храбър и т.н. Така 
успоредно с преводите били създавани и оригинални произведения –  
проповеди и поучения. Книжнината, създадена в българските земи, 
била разпространявана из целия славянски свят. 

Макет на Златната (Кръглата) църква във Велики Преслав

Материалната култура
Строежите в Преслав показват, че старите традиции били запазени, но 
се появили и нови тенденции. Градът бил укрепен с двойна каменна 
стена. Във вътрешния град бил разположен дворецът. 

Били издигнати и много църкви. Най-известната от тях е Златната, 
или Кръглата, църква. Тя е с богата украса както отвътре, така и отвън. 
Много характерна е употребата на художествена керамика. От нея се 
изработвали икони, пъстри подови настилки и красиви съдове. 
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Народността
Новите условия помогнали да се ускори обединението на населението 
на България. В резултат от покръстването християнството се превър-
нало в официална, обща за всички религия. То променило законите и 
въвело някои общи за християните норми. Славянският език оконча-
телно се наложил, тъй като имал своя писменост и традиция в богослу-
жението. Общата територия и държавно управление също допринесли 
за окончателното утвърждаване на българската народност през X в.

Иконостас (Манастирски 
комплекс във Велики Преслав)

Мозайка от Преслав
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Из „ЖИТИЕ НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“  
„Понеже вестите правеха Климента велик и наистина с висок възход в сър-
цето, те съвършено плениха и цар Симеон и го направиха любител на него-
вата добродетел. Затова царят повика светеца, встъпи в беседа с него и 
като почувства освещение даже от неговия външен образ – блаженият 
беше внушителен дори и за враговете със своя външен вид, –  той започна 
много да възхвалява българската страна и да смята блажено своето 
царство, загдето е получило от Бога такова велико благо – Климента. След 
това, като разсъди с най-умните си съветници, които се отнасяха към 
Климента с голямо внимание като към баща и вярваха да угодят на Бога с 
това, с което биха изразили своята почит към него, го предложи за епископ 
на Дрембица и Белица. Така Климент бе поставен за пръв епископ на бъл-
гарски език. Когато му се връчи епископското дело, той положи висотата на 
своя сан за основа на своето издигане към Бога и към първите си трудове 
прибави многократно повече.“

 Защо авторът определя Климент като „велико благо“?

Преславска рисувана керамика

Художествената, или рисуваната, керамика е едно от най-забележителните 
постижения на изкуството през „златния век“ във Велики Преслав. Тя е 
известна и като „Преславска рисувана керамика“. Потърсете в интернет 
информация с какво се е отличавала и какво е било нейното предназначе-
ние.

1. Какво символизира изграждането на новата столица на България – Пре-
слав?
2. Каква е ролята на Симеон за развитието на книжовността?

1. Пристигането на учениците на Кирил и Методий в България поставя нача-
лото на период на културен подем, наречен „златен век“.
2. Книжнината, създавана в българските земи, се разпространява в целия 
славянски свят.
3. За да се отбележи промяната, настъпила в управлението и живота на 
християнска България, е издигната нова столица – Преслав. Много скоро тя 
се превръща в център на новата българска цивилизация. 

Колие от Велики Преслав, Х в. 
(съхранява се в Националния 
исторически музей)

Част от колие с изображение на 
Богородица от Велики Преслав, 
X в. (съхранява се в Националния 
исторически музей) 
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ИСТОРИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ (УПРАЖНЕНИЕ)

ЙОАН ЕКЗАРХ, български писател от Х в. 
Из „ШЕСТОДНЕВ“

  
„Когато някой простороден и беден, и чужденец, дошъл отдалече при пор-
тите на княжеския дворец и видял ги, изумява се. И стигнал до (вътрешни-
те) врати, като пита, чуди се. И влязъл вътре, вижда от двете страни да се 
издигат къщи, украсени с камък, и дърво, и изписани, и прочее. Като влезе 
в двореца и види високите палати, и църквите, украсени невероятно с 
камък, и дърво, и боя, а отвътре — с мрамор и мед, сребро и злато, понеже 
не знае с какво да ги сравни, тъй като в своята земя не е виждал друго, 
освен сламени колиби, бедният, изгубвайки си ума, им се чуди. Ако ли пък 
му се случи да види и княза, седнал, в мантия, обшита с бисер, с огърлица 
от монети на шията и с пръстени на ръцете, препасан с пурпурен пояс, и с 
висящ на бедрото му златен меч, и от двете му страни седнали болярите 
със златни огърлици, с пояси и пръстени; и ако някой, когато се завърне в 
своята страна, го запита, казвайки: „Какво видя там?“, ще каже: „Не зная 
как да го разкажа, защото (само) със собствените си очи бихте могли както 
трябва да се възхитите на красотата“. Накити от златното 

съкровище от Преслав 

Цар Симеон (художник Д. 
Гюдженов)
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Подова настилка 

Сребърна чаша на великия жупан Сивин Рисуван керамичен съд 

Разкопките във Вели-
ки Преслав  разкриха част от 

средновековния град. Археолози 
и архитекти се опитаха да направят 

възстановка. 
Като имате предвид описанието на дворе-
ца от Йоан Екзарх, показаните предмети, 
открити при археологическите разкопки, 
и възстановките, опишете как си пред-
ставяте живота в двореца на българ-

ските царе по времето на цар 
Симеон Велики и цар 

Петър. 



СРЕДНОВЕ КОВНИЯТ 
СВЯТ 



СРЕДНОВЕ КОВНИЯТ 
СВЯТ XII – XV В.
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24 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА ИМПЕРИЯТА В ЗАПАДНА ЕВРОПА

„Кралството на германците“
В началото на Х в. Източнофранкското кралство се разпаднало на от-
делни херцогства. Техните земи се превърнали в лесна плячка за ви-
кингите и маджарите. Било необходимо да преодолеят различията си и 
отново да се обединят, за да могат да се противопоставят успешно на 
нападенията. Постигнали съгласие да изберат за крал един от херцо-
зите. Така на кралския трон се установила династията на саксонските 
крале. Техните земи вече били определяни като „кралство на герман-
ците“.  

Изключително успешно било управлението на Отон I. Той успял 
да събере армия от повечето херцогства и да победи маджарите при 
Лехфелд през 955 г. Реорганизирал държавната власт, като дал мно-
го права на Германската църква. В замяна епископиите и абатствата 
приели да изпълняват определени военни задължения към краля. От 
друга страна, навлизането на духовенството в управлението дало тла-
сък на развитието на културата. Това допринесло и за установяване на до-
бри отношения с Папството. Военните победи, съгласието с Църквата и 
последвалата централизация на властта дали достатъчно самочувствие 
на Отон, за да поиска титлата император.

Крал Отон I и кралица Едита 
(катедрала в Магдебург, Германия)

Отон I (миниатюра от XII в.)

Короната на императора на 
Свещената Римска империя

В този урок ще научите как се е осъществила централизацията на 
държавната власт в Западна Европа; ще разберете какви са били 
отношенията между светската и църковната власт и с какво се е 
отличавало управлението на Фридрих I Барбароса и неговия внук 
Фридрих II.
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Новият император
Отон бил тържествено помазан за император през 962 г. в Рим. Той 
поискал да покровителства Римската църква, така както закрилял Гер-
манската; да посочва папите и да ръководи църковните събори подоб-
но на византийските василевски. Освен това настоявал титлата му да 
бъде равностойна на тази на императора в Константинопол. Неговото 
желание не било прието добре от Папството и довело до остър кон-
фликт между светската и църковната власт. В основата на спора стоял 
въпросът кой има право да назначава висшето духовенство и да отсъж-
да последен. 

Конфликтът между 
светската и църковната 
власт 
Противоречията се изострили особе-
но много по време на управлението на 
крал Хайнрих IV и папа Григорий  VII. 
Стигнало се дотам всеки от тях да обя-
ви свалянето от престола на другия. 
Папата отлъчил Хайнрих от Църквата. 
Наложило се владетелят да претърпи 
голямо унижение – посред зима да за-
стане бос пред вратите на замъка в Ка-
носа, където бил отседнал папата, за 
да измоли прошка.

По време на управлението на си-
на на Хайнрих IV, Хайнрих V, било 
пос тигнато споразумение, което удов-
летворявало и двете страни. Неразби-
рателствата между светската и цър-
ковната власт обаче останали. Император Хайнрих IV се 

моли за опрощение на 
папа Григорий VII.

Фридрих I Барбароса
Конфликтът между светската и цър-
ковната власт се подновил след въз-
качването на Фридрих I Барбароса на 
престола. Той управлявал Свещената 
Римска империя през втората половина 
на XII в. Участвал в два кръстоносни 
похода, водил войни с италианските 
градове, влязъл в разпра с папата и по 
всякакъв начин се стремял към пълна 
и неограничена власт. Желанието му да 
господства в Италия, довело до отслаб-
ване на имперската власт в Германия. 
А и политиката му в Италия невина-
ги била успешна. Срещу имперското 
управ ление се надигнала голяма част 
от свободните италиански градове. Те 
не само отказали да се подчиняват на 
Фридрих, но и успели да го надвият в 
битката при Леняно през 1176 г. и така 
да си извоюват независимост. 

Фридрих I Барбароса като 
кръстоносец (миниатюра от 
ръкопис от 1188 г.)

Император Хайнрих V и 
епископът на Майнц Рутард



Свещената 
римска империя
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Фридрих II
Внукът на Фридрих I – Фридрих II, наследил властта в империята в 
началото на XIII в. Към земите на Германия и Северна Италия той при-
бавил и кралство Сицилия, което наследил от майка си. Фридрих II 
осъществил реформи в управлението. За него законът бил над всич-
ко. Водил изключително успешна дипломация. Въпреки че и той имал 
проблеми с Папството, успял не само да осъществи безкръвен кръсто-
носен поход, но и да стане йерусалимски крал. 

Фридрих II се обградил с едни от най-големите учени. Самият той 
проявявал интерес към естествените науки и математиката. Написал 
книга за лова със соколи и изпратил като подарък един екземпляр на 
българския цар Иван Асен II. 

В продължение на 100 години императорите се интересували пове-
че от Италия и от борбите с Папството. В резултат на това властта им в 
Германия отслабнала и впоследствие територията ѝ била разделена на 
множество по-малки владения.

Свещената 
Римска империя в 
началото на XIII в.
Територии на 
кои съвременни 
държави влизали 
в границите 
на Свещената 
Римска империя?

Император Фридрих II 

Нюрнбергският замък 

Свещена Римска империя 
наричаме империята, управля-
вана от германските крале. Тя 
е Римска, защото те получават 
короните си в Рим, а е Свеще-
на, защото е християнска по 
същност.

ВИДУКИНД
Из „ДЕЛАТА НА САКСОНЦИТЕ“ 

Битката при Лехфелд през 955 г. 
  

„Първият, вторият и третият отряд бяха от баварци, начело на които бяха военачални-
ците на херцог Конрад. Четвъртият отряд беше на франконците, тях ръководеше 
самият херцог Конрад. В петия, най-големия, който се наричаше кралски, начело 
беше самият господар, обкръжен от най-добрите воини измежду смелите младежи. 
Пред него беше знамето с изображение на архангела (архангел Михаил), от когото 
зависи победата. То беше плътно обградено от войниците. Шестият и седмият отряд 
се състояха от шваби, водени от Бурхард, женен за дъщерята на брата на краля. 
Осмият беше от хиляди отбрани чехи. [...]  В този отряд се намираха всичкият багаж 
и обозът, тъй като беше последен и най-безопасен. Но всичко стана не така, както се 
предполагаше. Унгарците пресякоха река Лех, обкръжиха войската и започнаха да 
обстрелват с лъковете си точно последния отряд, а след това с ужасни викове го 
нападнаха, едни убиха, други взеха в плен и като задигнаха целия багаж, обърнаха 
войниците от този отряд в бягство. По подобен начин нападнаха и седмия, и шестия 
отряд и подгониха мнозина от войниците. Щом кралят разбра, че напред вече е 
започнало сражение, а последните отряди са изложени на опасност, изпрати херцога 
с четвъртия отряд и той отне плячката и разпръсна разбойническите им редици. 
Когато грабителите бяха прогонени, херцог Конрад се върна при краля с победните 
си знамена. Беше учудващо, че докато старите войници, привикнали към слава и 
победи, се бавеха, той успя да удържи победата само с младежи, почти неизкушени 
от военното дело.“ 
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Монета на император Фридрих II

Замъкът „Берфартщайн“ (един 
от императорските замъци в 
Свещената Римска империя)

ЛАМБЕРТ, монах в манастира „Хершфелд“ 
Из „ХРОНИКА“ 

  
„1077 г.  Кралят се явил според заповедта (25 януари). Понеже замъкът бил 
обкръжен от тройна стена, кралят бил приет след втората, а свитата му 
останала навън. Там, след като свалил всичките си кралски знаци, без 
каквато и да е пищност, бос, той стоял в очакване на заповедта на римския 
папа, постейки от сутрин до вечер. Той изкарал така цели три дни. На чет-
въртия бил допуснат при папата и след много речи от едната и от другата 
страна от него било смъкнато отлъчването при следните условия – в опре-
делен от папата ден и месец кралят да се яви пред Общото събрание на 
всички принцове и да отговаря на обвиненията срещу себе си. Папата ще 
отсъди по това дело, така че според присъдата или Хайнрих ще задържи 
кралството, ако отпаднат всички обвинения, или, в резултат на доказани 
обвинения, съобразно с църковните канони, ще го обяви за недостоен за 
кралски почести.“

 Защо кралят е бил подложен на такова унижение от папата?

САЛИМБЕНЕ ДЕ АДАМ 
Из „ХРОНИКИ“

Портрет на Фридрих II
  

„Той беше хитър, двуличен, алчен, сластолюбив, лукав и раздразнителен. В 
същото време беше човек с изключителни достойнства, особено когато 
искаше да покаже своята добрина и благоразположение. Беше благоскло-
нен, очарователен, възхитителен, действен; той умееше да чете, да пише, 
да пее, да съчинява кантилени и канцони; беше красив и добре сложен, 
макар и да бе среден на ръст. Щом го видях, веднага го обикнах. Той също 
така знаеше много различни езици. Накратко и да не се връщам повече на 
темата – ако той беше добър католик и обичаше Бога, Църквата и душата 
си, едва ли би имал равен сред господарите на този свят.“ 

 Какво е отношението на автора към Фридрих II?

Намерете в интернет изображения на някой от императорите на Свещената 
Римска империя и на византийския император Юстиниан. Сравнете ги. Кои 
са приликите и разликите?

1. Кои са най-големите успехи на Отон I?
2. Какви са отношенията между светската и църковната власт в Западна 
Европа?
3. С какво се отличава управлението на Фридрих I, а на неговия внук – Фрид-
рих II?
4. Кои са причините за отслабването на властта на императора на Свещена-
та Римска империя в Германия?

1. Отон I успял да укрепи авторитета на кралската власт и да постави цър-
ковните институции в служба на държавната власт. През 962 г. той бил 
коронясан за император на Свещенската Римска империя.
2. Стремежът на Отон I да подчини Църквата, като назначава висшето духо-
венство и ръководи църковните събори, предизвикал конфликт между свет-
ската и църковната власт. 
3. Към пълна и неограничена власт се стремял и Фридрих I Барбароса, който 
управлявал Свещената Римска империя през втората половина на XII в. 
Неговият внук и наследник Фридрих II успял да укрепи държавната власт, 
като реформира управлението; прибавил нови територии към кралството и 
покровителствал развитието на науката.
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25 ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА 
ВЛАСТ ВЪВ ФРАНЦИЯ И АНГЛИЯ 

В този урок ще научите какви промени настъпили в развитието на 
Франция и Англия през периода от X до XIII в.; ще разберете защо 
английските и френските крале били принудени да свикат събрания на 
представителите на всички обществени слоеве, които да участват 
при взимането на важни решения.

Франция
В Западнофранкското кралство властта на старата династия на Каро-
лингите започнала да запада. Притеснени от нападенията на викинги-
те, благородниците се обединили около графовете на Париж. Църквата 
също ги подкрепила и от тяхното семейство бил избран следващият 
крал – Юг Капет. Той сложил началото на династията на Капетите (Ка-
петингите). Кралят притежавал земи, от които раздавал на васалите си 
и така си осигурявал тяхната военна служба. Необходимо било време, 
за да могат кралете да обединят отделните графства и херцогства.

В началото на X в., за да спре нападенията на норманите, кралят 
им предложил да се заселят по крайбрежието като негови васали. Така 
било създадено херцогство Нормандия. По-късно то се превърнало в 
повод за войни между Франция и Англия. Постепенно владетелите от 
династията на Капетите засилвали властта си. Големи успехи постиг-
нал крал Филип II Август, който управлявал в края на XII и начало-
то на XIII в. С успешни военни действия срещу Англия той успял да 
увеличи териториите си. Направил сериозни промени в държавното 
управление. Освен неговите приближени, в Кралския съвет били по-
канени да участват и представители на градовете. В провинцията били 
назначени доверени кралски служители. 

Портрет на крал Луи IX – един 
от последните кръстоносци и 
владетел светец на Франция 
(худ. Ел Греко, Лувър, Париж)
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При управлението на неговия внук Луи IX, наричан и свети Луи, 
била постигната пълна централизация на властта. Дворът контролирал 
финансите на държавата. Кралските пари станали основно разменно 
средство. Кралят бил и върховен съдия. Авторите от това време разказ-
ват как той раздавал правосъдие, седнал под един дъб в градината. Той 
ръководел Кралския съвет и взимал решения. 

За да постигне пълен контрол над властта, Филип IV – внук на 
Луи, влязъл в конфликт с Папството. Той наложил данък на Френс-
ката църква. Потърсил подкрепа за политиката си сред по-широките 
слоеве на населението. Затова свикал събрание на представителите на 
всички слоеве на обществото, известно като Генерални щати. Това му 
позволило да надделее над Папството, да предложи удобен за себе си 
папа и да премести папското седалище от Рим в южнофренския град 
Авиньон. Агресивната политика на Филип IV  била продължена от не-
говите наследници. 

Печат на Филип  IV

Англия
До IX в. на Британските острови съществували множество малки дър-
жави, които воювали помежду си. Това подпомогнало нахлуването на 
викингите и възникването на техни държави. В началото на XI в. ан-
глийските земи станали част от владeнията на датския крал Кнут. След 
неговата смърт на престола се възкачил представител на старата ан-
глийска династия – крал Едуард. Той нямал наследници, а важна роля 
в неговия двор имали нормандските благородници. Борбата за наслед-
ството му довела до сериозни промени в историята на средновековна 
Европа. За трона му имало трима претенденти. Един от тях бил нор-
мандският херцог Уилям. Той подготвил флотата си и като пресякъл 
пролива Ламанш, стоварил тежката си конница близо до гр. Хейстингс. 
Там през октомври 1066 г. се състояла битка, в която херцог Уилям (из-
вестен по-късно като Уилям Завоевателя) победил обявилия се за крал 
Харолд II и получил английската корона.

Цялата покорена земя принадлежала на Уилям Завоевателя и той 
раздавал от нея на своите васали. За кратко време се превърнал в 
най-богатия европейски владетел. Новата му позиция създавала из-
вестни неудобства за френските крале. Като херцог на Нормандия, 
Уилям бил васал на френския крал, но като английски крал, той управ-
лявал френска територия. Това предизвикало множество конфликти 
между двете държави.  

Гобленът от Байо (фрагменти, 
гобленът от Байо представлява 
бродерия върху парче плат с 
дължина около 70 м, широко 
около 50 см. Върху него е 
изобразено нахлуването на 
нормандския херцог Уилям (Уилям 
Завоевателя) в Англия. Вижда се 
как са изглеждали корабите, как 
са въоръжени рицарите, каква е 
била кралската трапеза.)

Паметник на крал Луи IX като 
кръстоносец (Ег Морт, Франция)
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Синовете на Уилям не оставили преки наследници. Поради това за 
английски крал бил признат синът на графа на френската провинция 
Анжу, известен като крал Хенри II. Неговите реформи укрепили власт-
та в кралството. Тези, които не можели да служат в армията, трябвало 
да внасят в хазната големи суми. Хенри имал войска от наемници. Той 
създал и добре работеща администрация, която управлявала успешно 
дори в отсътвието на краля. Това позволило на неговия прочут син Ри-
чард Лъвското сърце да участва в кръстоносен поход, да води войни 
извън територията на Англия и да отсъства от страната си през по-го-
лямата част от своето царуване. 

Другият син на Хенри II – Джон, влязъл в конфликт с Папството. 
Срещу него се надигнали и бароните му и той бил принуден да подпи-
ше документ, известен като Великата харта на свободите. Според нея 
Английската църква получавала значителни привилегии, а аристокра-
цията – право да контролира действията на краля. Срещу наследника 
на трона – Хенри  III, който се опитал да избегне контрола на аристок-
рацията, се надигнал бунт. През 1265 г. кралят бил пленен и принуден 
да приеме исканията на аристокрацията за свикване на събрание. В 
него подобно на френските Генерални щати влизали представители на 
различните съсловия на английското общество. Събранието било наре-
чено Парламент. Английските крале имали много по-силно влияние в 
Парламента, отколкото френските в Генералните щати. Около 80 годи-
ни след създаването си Парламентът бил разделен на две камари – на 
лордовете – за висшата светска и духовна аристокрация, и на общини-
те – за представителите на дребното благородничество и градовете. 

Кулата в Лондон (пример за 
нормандска архитектура)

Крал Ричард I Лъвското сърце

Лорд – буквално означава 
„господар“, представител на 
висшето благородничество.
Парламент – буквално – място, 
където се говори, т.е. където 
всички участници могат да 
изразят свободно мнението си. 
Разбира се, последната дума за 
всички решения била на краля. 
Харта – документ с важно 
обществено значение.

Замъкът „Уиндзор“
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Английският парламент 
през Средновековието

Сребърна монета на Ричард I

САЛИМБЕНЕ ДЕ АДАМ
Из „ХРОНИКА“ 

  
За външния вид на френския крал и неговата набожност
„Кралят беше изящен и строен, допустимо слабоват и висок, лицето му бе ангелско, а изгле-
дът – му приятен. Той вървеше към църквата на братята минорити (францисканци) без крал-
ска пищност, а с дреха на поклонник, с торба и пътническа тояга на гърба, която красиво се 
издигаше над плещите му. Той се придвижваше пеш, а не на кон; братята му – трима графове 
– първият – Робер, а последният – Шарл, който извърши велики и похвални дела, със също 
такъв смирен вид го следваха...“
Поклонникът извършва поклонения пред свещени предмети – реликви, чудотворни икони и 
т.н. Поклонничеството било много разпространено в средновековна Европа. Можело да се 
предприеме както по лично желание, така и да бъде наложено от Църквата като изкупление 
за някой грях. Колкото по-тежък бил пътят и колкото повече препятствия имало по него, тол-
кова по-достойно било поклонението. Най-важният поклоннически път бил до Йерусалим. В 
Европа също имало няколко големи поклоннически центъра, които се посещават и до днес – 
Сантяго ди Компостела в Северна Испания, Монте Гаргано в Южна Италия, а също много 
манастири и църкви.
Францисканци – членове на монашески орден, основан от св. Франциск през XII в.

 Кои са основните добродетели на владетеля според средновековния автор?

Из „ВЕЛИКА ХАРТА НА СВОБОДИТЕ“ (1215 г.)
„13. Градът Лондон ще запази всичките си стари свободи и свободни закони, които се отнасят 
както за сушата, така и за водата, още повече че ние постановяваме и даряваме на всички 
останали градове, крепости, укрепления и пристанища те да имат свои свободи и свободни 
закони. 
[...]
39. Никой свободен човек не може да бъде задържан, хвърлен в затвор, изпратен в изгнание, 
обявен извън закона или притеснен по какъвто и да е начин освен след законното отсъждане 
на перовете или според закона на страната.“
Пер – висша благородическа титла във Франция и Англия. 

 Какви привилегии получават градовете, крепостите, укрепленията  и пристани-
щата?

 Какви права гарантира член 39 от Великата харта на свободите? 

1. Запишете в хронологична последователност владетелите на Англия и 
Франция, изброени в урока. Срещу името на всеки владетел посочете кои са 
най-големите му заслуги.
2. Кулата на днешния замък „Уиндзор“ е най-старият запазен замък във 
Великобритания. Построена е по времето на Уилям Завоевателя. С течение 
на времето са прибавяни нови постройки. И до днес се използва от кралско-
то семейство. Потърсете в интернет допълнителна информация за замъка 
„Уиндзор“. 

1. При управлението на кой френски крал била постигната пълна централи-
зация на властта? В какво се изразявала тя?
2. Кои били най-важните реформи, които английският крал Хенри II осъщест-
вил?
3. Генералните щати във Франция и Парламентът в Англия възникнали като 
събрания на представители на всички обществени слоеве. Те показват, че в 
Западна Европа са настъпили важни промени. Кои са те?

1. Юг Капет поставил началото на династията на Капетите (Капетингите), 
която управлявала Франция в продължение на няколко века. 
2. Нормандският херцог Уилям заема английския престол след победата си 
при Хейстингс през 1066 г. Той остава в историята като Уилям Завоевателя.
3. И в Англия, и във Франция били свикани събрания на представителите на 
всички обществени слоеве, които участвали във взимането на важни реше-
ния. Така възникнали Парламентът в Англия и Генералните щати във Франция.

Сребърна монета на Ричард I
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26 КРЪСТОНОСНИТЕ ПОХОДИ – 
НАЧИН НА ЖИВОТ 

В този урок ще научите кои били кръстоносците и защо Църквата под-
крепяла кръстоносните походи. Ще разберете защо възникнали воен-
но-монашеските ордени и кои кръстоносни държави били създадени в 
Светите земи на изток.

Война под знака на кръста  
Кръстоносните походи били неотменна част от живота на католическа 
Европа. Те оказвали влияние върху всички части на обществото. Църк-
вата ги подкрепяла – за нея те били свещена война и начин за разпрос-
траняване на християнството. Владетелите имали повод да насочат 
агресията на рицарите вън от своите граници. За рицарите походите 
били място за приключения и демонстрация на воинските им умения. 
За представителите на по-ниските слоеве на обществото те били начин 
да избегнат задълженията, да придобият богатства или да се заселят на 
друго място.

В началото участниците в походите били наричани поклонници, 
тъй като целта им била да стигнат до Йерусалим и да го освободят. 
По-рядко се назовавали кръстоносци, защото носели пришит към дре-
хите си кръст. Той показвал, че начинанието им е благословено от Бога 
и Църквата. По време на похода не съществувало единно командване 
на кръстоносните армии. Всяка войска била водена от крал или от бла-
городници, всяка воювала и търсела слава само за себе си. Дрязгите 
между кръстоносците не били рядкост. Стигало се дори до сблъсъци. 

Кръстоносците пътуват към 
Светите земи.

Рицари тамплиери
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Рицар хоспиталиер
Опишете снаряжението на 
рицаря.

Крепостта на хоспиталиерите 
на о-в Родос

Първият кръстоносен поход  
Първият поход бил прогласен от папа Урбан II през 1095 г. на църко-
вен събор в град Клермон. Тълпата приела ентусиазирано идеята за 
поход за освобождението на Гроба Господен. Армиите минали по раз-
лични пътища, преодолели немалко препятствия, влезли в конфликт с 
византийците и населението на Балканите, но все пак стигнали до Йе-

русалим. Превзели града и 
установили там своя власт. 
Кръстоносците превзели и 
редица градове в земите на 
днешните Ливан, Израел и 
Сирия. Там била установе-
на кръстоносна власт и за-
почнало заселване на евро-
пейци. Техният брой обаче 
не бил достатъчен, за да мо-
гат да защитават успешно 
земите си. На изток възник-
нали няколко кръстоносни 
държави. Най-значими от 
тях били Йерусалимското 
кралство и Антиохийското 
княжество.

По време на кръстонос-
ните походи били създадени 
военно-монашески ордени, 
които имали за цел да охра-
няват пътя на поклонници-
те и да им помагат в нужда. 
От тях най-известни са там-
плиерите и хоспиталиерите. 
Те имали много строг устав. 
Били войници, но живеели 
като монаси. Обсадата на Антиохия Рицар и неговото въоръжение
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Кръстоносните походи през XIII в. 
В началото на XIII в. и други начинания – като военни действия срещу 
еретици, срещу политически врагове и дори срещу православни хрис-
тияни, били обявявани за кръстоносни походи. Такъв бил Четвъртият 
кръстоносен поход, в резултат на който бил превзет Константинопол 
и била създадена Латинската империя. Много популярни станали и 
т.нар. „Северни кръстоносни походи“, насочени срещу последните ос-
танали езичници в Европа – литовци, естонци и други. 

В резултат на походите мнозина от благородниците задлъжнели 
или напълно загубили богатствата си. По-заможните селяни изкупу-
вали земите им. Градовете придобили по-голямо значение. От изток 
били донесени нови земеделски култури – кайсии, праскови, различни 
видове зърнени култури, но и болести. 

Обсадата на Константинопол от 
кръстоносците

Обсада (из Библия на св. Луи)

Свещена война е библейски 
термин. Често се употребявал, 
за да означи религиозна война. 

Крепостта Крак де Шевалие, 
построена след успеха на 
кръстоносните походи на изток
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Кръстоносците влизат в 
Константинопол през 1204 г.

РОБЕР МОНАХ, историк на Първия кръстоносен поход от XII в. 
Из речта на папа Урбан в Клермон

  
„...вие се хапете и ядете един друг, водите войни и си нанасяте смъртоносни 
рани. Сега вашата ненавист може да се укроти, да стихне враждата, да се 
прекратят войните и да се успокоят междуособиците. Тръгнете на път към 
Светия гроб; изтръгнете тази земя от нечестивия народ и я запазете за 
себе си... Йерусалим е най-плодоносната перла на земята, втори рай и 
утеха... той умолява и чака освобождение и непрекъснато моли за помощ. 
Впуснете се в този път за опрощаване на греховете и бъдете сигурни, че 
ще наследите неопетнената слава на небесното царство.“

 Какво обещава папа Урбан II на всички, които тръгнат към 
Йерусалим с оръжие в ръка?

АНОНИМЕН АВТОР 
Из „ДЕЛАТА НА ФРАНКИТЕ И ОСТАНАЛИТЕ ЙЕРУСАЛИМЦИ“ 

  
Нападението над Йерусалим
„В понеделник (13 юни 1099 г.) ние храбро нападнахме […], разрушихме 
малката стена и издигнахме стълба върху главната стена. Нашите рицари 
се покатериха по нея и завързаха ръкопашен бой със сарацините (турците) 
и защитниците на града. Те воюваха с тях с мечове и копия. Мнозина от 
нашите, а още повече от неприятелите намериха там смъртта си. По време 
на обсадата в продължение на 10 дни не успявахме да си доставим хляб 
чак докато не пристигна човек от нашите кораби. Също толкова много се 
нуждаехме и от вода. Затова с много страх водехме на водопой конете и 
останалите животни чак на 6 мили разстояние (от лагера).“

 Кои са най-големите трудности, с които се сблъсква кръстонос-
ната армия при обсадата на Йерусалим?

НИКИТА ХОНИАТ, византийски историк от XIII в. 
Из „ИСТОРИЯ“

  
Кръстоносците разграбват Константинопол през 1204 г.
„Те се нахвърлиха да грабят без срам. Започнаха с конете, но грабеха не 
само имуществото на гражданите, но и това, което принадлежеше на Бога. 
[…] Още в деня на превземането на града (Константинопол) грабителите 
влизаха по къщите, взимаха всичко, което намираха вътре, и питаха 
собствениците къде крият останалото. Някои биеха, други убеждаваха с 
добро, но заплашваха всички. […] Когато деляха плячката, за тях нямаше 
разлика между това дали са обикновени съдове, или църковна утвар – все 
едно всичко ползваха лично за себе си, без грижа за Бог и правосъдие.“ 

Потърсете допълнителна информация за Северните кръстоносни походи и за 
поне един замък, създаден от рицарите кръстоносци в Прибалтика.

1. Защо Църквата подкрепяла кръстоносните походи?
2. Каква била целта на Първия кръстоносен поход? А последствията от него?

1. Кръстоносните походи били свещена война за освобождението на Гроба 
Господен в Йерусалим и за разпространяването на християнската религия.
2. Първият кръстоносен поход тръгнал през 1095 г., след като бил прогласен 
от папа Урбан II в Клермон. В резултат от похода на изток възникнали някол-
ко кръстоносни държави, сред които най-значими били Йерусалимското 
кралство и Антиохийското княжество. Рицари от тевтонския орден



116

27 ВИЗАНТИЯ И БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ XII В. 
В този урок ще научите какви промени настъпили на Балканския 
полуостров през XI в. и кои били най-големите предизвикателства пред 
Византийската империя. Ще разберете защо избухва въс танието на 
братята Асен и Петър и какви са неговите последствия.

Карта на Византия към 1025 г.

Положението на Балканите през XI в.  
Победите на Василий  II разширили владенията на империята на Бал-
каните, но не ѝ донесли спокойствие. Скоро след завладяването на зе-
мите им българите започнали да вдигат въстания и да търсят начин да 
се освободят. Понякога въстанията били потушавани, друг път водачи-
те им били подкупвани и така не постигали успех. В същото време от 
север към земите на Византия започнали да настъпват нови номадски 
племена, които търсели място за заселване. От изток се приближава-
ли селджуците. През 1071 г. в сражение край град Манцикерт (Арме-
ния) те нанесли поражение на византийския император и го пленили. 
По същото време от запад започнали да нахлуват норманите, които се 
били установили в Южна Италия и Сицилия. Ромеите се оказали при-
тиснати от всички страни. 

Оплакването на Исус Христос. 
(Фреска от църквата „Св. 
Панталеймон“ до Скопие – 
пример за изкуството по време 
на Комнините)

Монети на Алексий I

на Комнините)

Монети на Алексий I

Карта на Византия към 1025 г.

Монети на Алексий I

Филипопол

Черно море

Средиземно море

Констатинопол

Месемврия

Анхиало

Коринт

Рим

Неапол

Венеция

Равена

Белград

Охрид

Абидос

Пергам

Ефес

Месина

Адриатическо
море

Херсон
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Петър Делян и Тихомир (двама 
водачи на български въстания 
срещу византийската власт)

Управлението на Комнините
През 1081 г. на престола в Константинопол се възкачил Алексий I Ком-
нин. Способен военачалник и дипломат, той успял да отблъсне пече-
незите от север, да уреди отношенията си със селджуците и да спре 
набезите на норманите. Съществува предположение, че той е поканил 
западните войски от Първия кръстоносен поход, които имали много 
важен дял в победите над селджуците. 

Алексий раздавал пронии на своите военачалници и така засилвал 
армията си и своята лична власт. Много държал да пок ровителства 
Църквата и затова водел упорита война срещу ересите, които били раз-
ространявани из империята. В желанието си да върне на Византия ста-
рата слава, неговият наследник Мануил водил продължителни войни. 
Това изтощило държавата и следващият василевс Андроник не успял 
да се справи с непрекъснато нарастващите апетити на аристокрацията. 
През 1185 г. той бил обявен за потисник, свален от престола и обесен. 
На негово място бил издигнат Исак II Ангел. 

Император Мануил I Комнин и 
втората му съпруга Мария от 
Антиохия

Император Алексий I Комнин 
(илюстрация в ръкопис)
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Въстанието на Асеневци
По време на управлението на Комнините българските земи били част 
от византийската административна система. Българите имали еднакви 
задължения с останалото население. При възкачването на Исак Ангел 
обаче данъците им били увеличени и това довело до бунт. Движението 
започнало в днешна Северна България в края на 1185 г. и било оглаве-
но от братята Асен и Петър, чиито владения се намирали там. Въоду-
шевени от идеята да придобият самостоятелност, те обявили Петър за 
цар. По-късно царска титла придобил и другият брат – Асен, под чието 
ръководство били водени повечето военни действия. Център на въста-
нието бил град Търново, който по-късно станал и българска столица. 

Движението на братята Асеневци сложило началото на възстановя-
ването на българската държава. Тъй като Византия продължавала да 
ги приема за обикновени бунтовници, братята трябвало да потърсят 
признание за властта си при своите съседи. Те влезли в контакт с импе-
ратор Фридрих I Барбароса, чиито кръстоносни войски преминавали 
през Балканите по това време, и му предложили помощ, ако признае 
титлите и владенията им. Фридрих признал титлите им, но отказал по-
мощта им. Братята продължили самостоятелно да воюват, за да разши-
рят владенията си. Срещу тях обаче бил организиран заговор и най-на-
пред бил убит Асен, а след това – и Петър. Един от заговорниците, 
Иванко, се обявил за цар. Той обаче не успял да задържи властта и се 
признал за зависим от византийския император. 

Въстанието на Асен и Петър и границите на 
възстановената българска държава

Селджуците са тюркски народ. 
През X в. те приемат исляма. В 
средата на XI в. завладяват 
Багдад, техният водач се обявя-
ва за султан и започват нападе-
нията им на запад.
Норманите започнали да се 
установяват в Южна Италия 
и Сицилия от средата на XI в. 
През първата половина на XII 
в. те вече имали свое кралство 
там.
Печенезите били номадски 
племена.

Търново Преслав Варна

Константинопол

Скопие

К У М А Н И

Струмица
Просек

Пловдив

Ниш

София

Адрианопол

Дунав

Видин

БраничевоБелград

БО
СНА

УНГАРИЯ

И

СЪРБ
Я

ВИЗАНТИЙСКА ИМПЕРИЯ

Несебър

Българска армия
Кумански съюзници
на България
Унгарска армия
Византийск армия

България около 1187 г.
Бълг
Кумани

ария около 1195 г.
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Църквата „Св. Богородица“ 
(част от Асеновата крепост)

Църквата „Св. Димитър Солунски“ 
(Велико Търново, където вероятно е 
обявено въстанието)

Златна монета на император 
Исак  II  Ангел

ГЕОРГИ АКРОПОЛИТ, византийски историк и държавник
Из „ИСТОРИЯ“ 

  
„Когато император Исак (II  Ангел) управлявал Костантинопол и жена му 
умряла, той се оженил за една унгарка, дъщеря на унгарския крал. Тъй 
като възнамерявал да организира царска сватба, трябвало разходите за 
нея да є съответстват. Затова от цялата Ромейска империя били докарвани 
овце, свине и волове. И понеже българската земя отглежда повече от дру-
гите такъв добитък, от нея било поискано повече. [...] И по този повод [бъл-
гарите] замислили въстание. И въстанал някой си по име Асен и започнал 
да царува над страната, и подчинил под властта си всички земи от Хемус 
(Стара планина) чак до Истър (Дунав).“

 Защо според византийския автор започнало въстанието на бъл-
гарите?

 Върху кои територии се простирала властта на Асен?

ТЕОДОР СКУТАРИОТ, византийски писател
Из „КРАТКА ХРОНИКА“ 

  
Скутариот разказва, че Иванко бил повикан от царя да отговаря за извър-
шено прегрешение. Иванко „по съвет на роднините си се опасал с меч под 
връхната дреха. Понеже видял, че Асен не замисля нищо добро за него, а 
възнамерява да го умъртви, той го изпреварил и сторил това, което сам 
трябвало да понесе – пробол смъртоносно и лишил от живот онзи, който 
преди това бил изпратил мнозина в ада. После Иванко избягал и отишъл 
при посветените в делото и заедо с тях призовал към въстание. С мнозина-
та, които се присъединили, той превзел Търново (това е най-укрепеният и 
известен от градовете край Хемус, заобиколен отвсякъде с река). 
Противопоставил му се братът на Асен – Петър. Тъй като не можел повече 
да изчаква, нито пък да действа срещу своя противник, Иванко предпочел 
да избяга при ромейския император и с помощта му да надвие врага“. 

Асен и Петър смятали св. Димитър Солунски за свой покровител. Светецът 
бил сред най-почитаните, особено в столицата Търново. Защо? Потърсете 
допълнителна информация, за да отговорите на въпроса. 

1. Кои били най-големите предизвикателства пред Комнинова Византия?
2. На какво се дължи успехът на въстанието на Асен и Петър?
3. Кои са последиците за Балканския полуостров от успешното българско 
въстание?

1. Скоро след завладяването на земите им от Византия българите започнали 
да вдигат въстания и да търсят начин да се освободят.
2. В края на 1185 г. в днешна Северна България започнало въстание, което 
довело до възстановяването на българската държава. Въстанието било 
оглавено от братята Асен и Петър.
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28 УПРАВЛЕНИЕТО НА АСЕНЕВЦИ
В този урок ще научите кои са най-големите успехи на българската 
държава при управлението на Калоян и коя е новата държава, 
възникнала след превземането на Константинопол от кръстонос-
ците. Ще разберете също защо царуването на Иван Асен II се 
определя като разцвет на българската държавност през XIII в.

Цар Калоян 
Измяната на Иванко заплашвала да сложи край на движението за възоб-
новяване на българската държава. Появата на третия брат от Асеневци – 
Калоян – предотвратила това. Той бил способен военачалник и добър 
дипломат. Калоян провел поредица от успешни военни кампании. В 
началото той се насочил на юг – към земите на Тракия. По-късно зав-
зел и някои византийски крепости по Черноморието. След превзема-
нето на Варна през 1202 г. византийският император бил принуден да 
признае властта му. 

През следващите две години Византия била заплашена от кръстонос-
ците от Четвъртия кръстоносен поход. Те превзели Константинопол 
през април 1204 г. и създали Латинската империя. Новата държава не 
признала правата на българския цар. Западноевропейските благород-
ници приемали българските земи като част от Византия и претендира-
ли, че щом те са новите ѝ господари, то и българските територии им 
принадлежат. Калоян трябвало да защитава владенията си със силата 
на оръжието. През април 1205 г. край Адрианопол (Одрин) неговата 
войска удържала победа над тежковъоръжената рицарска конница. Са-
мият император Балдуин бил пленен и отведен в Търново. 

Калоян притежавал реалната власт, било необходимо само да полу-
чи признание. Доказателство за усилията на българския цар  е негова- Пръстенът на Калоян

Балдуиновата кула 
(част от укрепленията на 
Търново)
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България при Асеневци

Цар Иван Асен II
След смъртта на Калоян през 1207 г. и трудното и не особено успешно 
управление на цар Борил на престола в Търново се възкачил племен-
никът на Калоян – Иван Асен, син на стария цар Асен. 

Неговото управление бележи разцвета на българската държавност 
през XIII в. Дипломатическите умения му позволили успешно да се 
възползва от слабостта на Латинската империя и на малките държави 
на Балканите и в Мала Азия, които останали след разпадането на Ви-
зантия. След победата над епирския деспот Теодор Комнин в битката 
при Клокотница през 1230 г. към България били присъединени нови 
територии. Иван Асен II бил провъзгласен за „цар на българи и гърци“. 
България достигнала до три морета – Черно, Бяло и Адриатическо. 
През 1235 г. била възстановена и независимата Българска патриаршия. 
Така България за кратко се превърнала в политически, военен, а до го-
ляма степен и духовен водач на Балканския полуостров. Управлението 
на държавата, подобно на Първото българско царство, следвало право-
славните традиции и византийския пример. 

По времето на Иван Асен II Търново се превърнало в голям и ук-
репен средновековен град. Тук се намирали царският дворец и Пат-
риаршията. Били построени и много църкви. Особено място сред тях  
заемал храмът „Св. Четиридесет мъченици“, издигнат в прослава на 
победата при Клокотница. В този храм се намира прочутият надпис: 

та кореспонденция с папа Инокентий III, която продължила почти пет 
години. В писмата си Калоян обявил, че е наследник на старите бъл-
гарски владетели. Папата от своя страна се съгласил Калоян да носи 
титлата „крал“, а главата на Българската православна църква да бъде 
примас. Така Калоян се изравнил по титла със западноевропейските 
владетели, а Българската църква останала православна, но под контро-
ла на Папството.

Печат на Иван Асен II

Търновският надпис на 
Иван Асен IIБългария при Асен и Петър

зависими от

г.
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„В лето 6738 (1230), индикт III аз, Иван Асен, в Христа Бога верен цар 
и самодържец на българите, син на стария Асен, издигнах из основи и 
с живопис украсих докрай пречистата тази църква в името на светите 
четиридесет мъченици, с помощта на които [...] излязох на бран в Ро-
мания и разбих гръцката войска, а самият кир Теодор Комнин взех в 
плен с всичките му боляри. И цялата му земя от Одрин до Драч прев-
зех, гръцка, още арбанашка и сръбска [...]“. Възстановка на крепостните 

стени на Търново

Деспот е висша византийска 
титла, която обикновено се 
дава на втория по сан след 
императора. След падането на 
Константинопол онези части 
от империята, които останали 
извън границите на Латинска-
та империя, се обособили в 
няколко самостоятелни владе-
ния – Епир (в Европа) и Никея и 
Трапезунд (в Мала Азия).

България при цар Иван Асен II

Територии, зависими от България (след 1230 г.)
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Дубровнишката 
грамота на цар 
Иван Асен II

НИКИТА ХОНИАТ, византийски историк от XIII в.
Из „ИСТОРИЯ“ 

  
„Около това време (1202 г.) Йоан (Калоян) излезе от Мизия с твърде голяма и добре въоръже-
на войска. Той обсади Констанция, забележителен град в Родопите, и я превзе съвсем лесно. 
Разруши крепостната є стена, потегли оттам, разположи се на лагер край Варна и храбро я 
обсади на шестия ден след Страстите Господни. Жителите є се противопоставиха твърдо, тъй 
като бяха измежду най-добрите наши и латински войници. Затова той издигна четириъгълна 
машина (обсадна кула) на ширина колкото рова и на височина колкото градската стена и я 
приближи плътно до рова. И като я премести през рова, свърза двата му бряга. Така една 
машина му служеше и за мост над рова, и за стълба за изкачване по градските стени. Той 
превзе Варна за три дни.“ 

 Предположете какво означава изразът „латински войници“.

Из „Кратка хроника“
  

ТЕОДОР СКУТАРИОТ, византийски писател
Битката при Клокотница  

„Като събрал войска от ромеи и италийци, той (Теодор Комнин) минал покрай Адрианопол и 
тръгнал нагоре по река Еврос (Марица), за да влезе в сражение с българите. В действител-
ност той си търсел гибелта. Бил уверен, че варварите няма дори да посмеят да се покажат 
пред неговата войска. Но Асен, който бил окуражен от клетвопрестъпничеството на Теодор, 
събрал малка група от съюзни скити (кумани), на брой около 1000, и своите войски и тръгнал 
срещу него, като окачил на знамето си подписаната от Теодор клетва. Войските се сблъскали 
на място по крайбрежието на Еврос (наричат го Клокотница) и Теодор бил надвит от българи-
те. Сам той паднал в плен, също и мнозина от роднините и близките му, а цялото им имущес-
тво било взето в плячка от българите. Но по отношение на войската Асен се показал твърде 
благоразположен. Той освободил по-голямата част от войниците, най-вече от незначителните 
и ги отпратил по селата и градовете им. Направил това, защото искал да ги откаже от ромейската 
власт и да господства над тях, което постигнал.“ 

 Кои войници са наречени „незначителните“ в извора?
 Защо според византийския автор цар Иван Асен II проявил човеколюбие към вой-

ниците?

Потърсете допълнителна информация за църквата „Св. Четиридесет мъчени-
ци“ във Велико Търново. Какво е значението на този храм за средновековна 
България?

1. С какво се отличава управлението на цар Калоян?
2. Защо управлението на цар Иван Асен II се определя като разцвет на бъл-
гарската държавност през XIII в.?
3. Защо Иван Асен II се провъзгласява за „цар на българи и гърци“?

1. Калоян провел редица успешни военни кампании, в резултат на които към 
българската държава били присъединени нови територии.
2. През 1204 г. кръстоносците от Четвъртия поход превзели Константинопол 
и създали Латинската империя. В териториите на Византийската империя, 
които останали извън латинското господство, се обособили няколко 
самостоятелни владения – Епир (в Европа) и Никея и Трапезунд (в Мала 
Азия).
3. В битка при Одрин през 1205 г. българската войска, предвождана от 
Калоян, нанесла тежко поражение на кръстоносците.
4. Границите на българската държава при Иван Асен II достигнали до три 
морета. Българската столица се превърнала в голям и укрепен средновеко-
вен град, а България се утвърдила като водеща политическа, военна и кул-
турна сила на Балканите.

Патриаршеският комплекс 
в крепостта „Царевец“ 
(възстановка)
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29 ПОСЛЕДНОТО СТОЛЕТИЕ НА 
СРЕДНОВЕКОВНАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА 

В този урок ще научите кои са 
най-големите предизвикателства 
пред българските владетели през 
втората половина на XIII в. Ще 
разберете кои са най-силните вра-
гове на българската държава през 
XIV в. и защо България пада под 
османска власт.

Наследниците на Иван Асен II  
Веднага след смъртта на цар Иван Асен II настъпил труден период в ис-
торията на българската държава. Северните ѝ граници били нападани 
непрекъснато от татарите. Българските владетели трябвало да плащат 
големи данъци, за да предотвратяват нападенията, но така и не успели 
да ги спрат. Недоволните боляри, лишени от царска защита, се оттегля-
ли в именията си и заговорничели срещу царете. През 1276 г. в земи-
те на днешна Североизточна България се появил водач – Ивайло. Той 
обявил, че ще воюва на живот и смърт срещу татарите, и народът го 
последвал. След като нашествениците били прогонени, гневът на селя-
ните се обърнал срещу неспособния да ги защити цар Константин Тих 
Асен и нападнали Търново. Ивайло бил обявен за цар. Царувал кратко, 
бил прогонен и потърсил убежище при татарите, където бил убит.

Страница от Добрейшево 
четириевангелие от първата 
половина на XIII в. 

Софийски псалтир (песнивец) от 
времето на цар Иван Александър
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Исус Христос, цар Иван 
Александър и летописецът 
Константин Манасий 
(миниатюра от Манасиевата 
хроника)

Шишмановци
Началото на XIV в. било сравнително спокойно за България. Визан-
тийските василевси, които си върнали Константинопол през 1261 
г., вече не притежавали нито старата сила, нито предишния автори-
тет. Най-сериозен враг на България през това време било Сръбското 
кралство. Неговите владетели се възползвали от слабостта на бълга-
рите и постепенно започнали да се настаняват в югозападните части 
на България. След като в тежка битка със сърбите при Кюстендил 
през 1330 г. загинал цар Михаил Шишман, на българския престол 
застанал Иван Александър. Той управлявал държавата в продълже-
ние на 40 години. Това бил относително спокоен период, забележи-
телен по-скоро с постижения в културата, отколкото в управлението 
на държавата. Още тогава започнало отделянето на по-силните бо-
ляри като самостоятелни владетели. 

Османско нашествие
Първите османски отряди на Балканите се появили като наемни-
ци по време на междуособиците във Византия. През 1354 г. те се 
нас танили в крепостта Галиполи и оттам започнали набезите си из 
земите на Византия и на север към България. През 1362 г. превзе-
ли Одрин и градът станал първата османска столица на Балканите. 
След няколко години паднал и Пловдив. Балканските владетели не 
успели да се противопоставят на нашествениците. Старите вражди 
не били забравени и всеки се стремял да закрепи първо личната си 

Българските земи в средата на XIV в.

Рилската грамота 
на цар Иван Шишман
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власт, а едва след това да се противопостави на нашествениците. 
В някогашните български земи имало две царства – Търновското и 

Видинското, както и множество по-малки владения, като Добруджан-
ското или Велбъждкото деспотство.

Въпреки опитите за съпротива младият български цар Иван Шиш-
ман не успявал да отблъсне османските нападения. Той бил принуден 
да признае зависимостта си от османския султан Мурад I. Вече било 
почти невъзможно да се спре настъплението на османските турци. 

През 1393 г., по време на управлението на султан Баязид I, след три-
месечна обсада била превзета столицата Търново. Иван Шишман бил 
изтласкан в Никопол, но и там не останал дълго. Градът паднал през 
1395 г. Постепенно в ръцете на турците попаднали и самостоятелните 
владения на българските боляри. 

През 1396 г. западноевропейски рицари организирали поход сре-
щу османците. При Никопол те претърпели пълен провал и трябвало да 
се спасяват с бягство. Втори опит да се спре нашествието на османците, 
бил направен през 1443 – 1444 г. Рицарската войска била многоброй-
на и въодушевена, но отново не постигнала целите си. В тежка битка 
при Варна тя били напълно унищожена. През 1453 г. османските турци 
превзели Константинопол и така съдбата на Балканите била предопре-
делена за векове напред.   

Османските турци били част 
от тюркските народи, които се 
присъединили към селджуците, 
в началото на XIV в. Тяхната 
армия непрекъснато се увели-
чавала от прииждащи от изток 
тюрки. 

Османското завоевание през 
втората половина на XIV в.

Битката при Варна през 1444 г. 
(худ. Ян Матейко)

Битката при Варна през 1444 г. 
(илюстрация от 1564 г.)
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ПИСАНИЕ ЗА ВЕРСКИТЕ БИТКИ 
НА СУЛТАН МУРАД, СИН НА 
МЕХМЕД ХАН

Разказ за обсадата на Търново 
при похода от 1444 г. 
Неизвестният автор разказва, че 
полско-унгарският крал Владис-
лав Ягело наредил крепостта да 
бъде превзета. Към нея се отпра-
вила малка част от кръстоносни-
те войски. Турският началник на 
крепостта разделил войската си 
на две части. Едната поверил на 
брат си, който трябвало да поведе 
християнската армия. Другата ос-
тавил под свое командване, за да 
организира клопка. Двамата бра-
тя трябвало да притиснат кръсто-
носците от две страни. Рицарите 
се подлъгали по малкия брой на 
турските войници, нападнали и 
попаднали на засадата на армия, 
многократно по-голяма от тяхна-
та. Трябвало да напуснат бойното 
поле, а противниците им заграби-
ли голяма плячка от чисто злато и 
пари.  

ЛОНДОНСКО ЕВАНГЕЛИЕ НА ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР, XIV в.   
„Този христолюбив цар Иван Александър намери [извора на вярата] с 
божествено желание и като го посочи, то бе преведено от гръцки на наша-
та славянска реч и бе изложено на показ; бе обковано отвън с позлатени 
дъски, а вътре бе украсено художествено от живописци с животворни обра-
зи на Господа и неговите славни ученици, изписани с ярки шарки и злато.“

Страница от Лондонското евангелие 
с образите на цар Иван Александър и 
семейството му (Британска библиотека, 
Лондон)

ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК, български писател, XIV – XV в.

Из „ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА ЕВТИМИЙ“ 
„Варварският цар, възгордян от победите си и от завладяването на много 
народи, понеже беше слушал за Търново, за голямото му величие, за твър-
достта на стените му, за красотата му и за самото му местоположение – 
извънредно труден за превземане, защото освен стени притежаваше доста-
тъчно и естествени крепости, а освен това – големи богатства и многоброй-
но население с велика слава както в църковните, така и в царските дела, 
пожела доброненавистният да го разори. Затова, като вдигна всичките си 
източни войски [...] и завари западните си войски, [...] събрани всички заед-
но, те превъзхождаха не само войските на Дарий, царя на персите и мидий-
ците, но и тези на Александър Македонски. С тях пристигна и ненадейно 
нападна града – не от една или две страни, но като го обгради целия отвся-
къде с човешки тълпи. [...] Разяреният варварин заплашваше, че с огън ще 
гори, обещаваше, че на късове ще сече и на друга мъчителна смърт ще 
предаде тези, които продължават да са непокорни. И най-после превзе 
града, но не със своята сила, а като замлъкна Божието предопределение.“

1. Подредете в хронологична последователност събитията, описани в урока, 
и направете кратка характеристика на всяко от тях.
2. Потърсете допълнителна информация за цар Ивайло. Защо според вас 
личността му и до днес вълнува толкова силно историците и любителите на 
историята?

Кои са причините, довели до падането на България под османска власт? 

1. При наследниците на Иван Асен II северната българска граница била под-
ложена на многобройни нападения от татарите. През 1276 г. българите, 
предвождани от Ивайло, прогонили нашествениците. Ивайло бил провъзгла-
сен за цар.
2. Най-сериозният враг на България през първите десетилетия на XIV в. било 
Сръбското кралство. В тежка битка със сърбите при Кюстендил през 1330 г. 
загинал българският цар Михаил Шишман.
3. В средата на XIV в. османските турци започнали да извършват набези в 
земите на Византия и на север – към България. Балканските владетели не 
успели да се обединят и да се противопоставят на нашествениците.
4. През 1393 г. османските турци превзели българската столица Търново, а 
през 1453 г. – и Константинопол. 
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30 ОБЩЕСТВОТО В ЗАПАДНА ЕВРОПА 
В този урок ще научите какви промени настъпили в западно евро-
пейското общество и каква роля играели Църквата и духовенството в 
живота на хората след XII в. Ще разберете кои са катарите и защо 
Църквата ги преследвала жестоко. 

Прогонването на катарите от 
Каркасон през 1209 г.

Вярата и Църквата   
Християнската религия била неотменна част от живота на средновеков-
ния европеец. Римската църква признавала единствено католическото 
християнство. Всички други християни били приемани или като схиз-
матици, или като еретици. Първите били подложени на презрение, а 
вторите – на гонения. Особено жестоки мерки били взимани срещу ка-
тарите, които по вяра били твърде близки до българските богомили. В 
монашеските среди често възниквали особени ордени. Папството ре-
шавало кои от тях може да съществуват и кои да отпаднат. Някои от тях 
проповядвали, а други се занимавали с благотворителност и основавали 
приюти и болници. В началото инквизицията била поверена на Ордена 
на доминиканците. Църквата се грижела за образованието, включител-
но за университетите, чийто брой през XIII и XIV в. нараснал. 
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Обществото   
Структурата на обществото не се променила съществено. Преоблада-
ващата част от него отново били селяните. Техният бит почти не се 
променил, въпреки че от XIII в. нататък някои от тях започнали да тру-
пат имоти. 

Духовниците станали по-образовани. Интересите им значително се 
разширили. През XII в. им било забранено да създават семейство, за 
да се отдават единствено на служба на Бога. В манастирите започнали 
да преписват трудовете на антични философи, а също и да създават 
оригинални съчинения. Пак там били създадени немалко технически 
изобретения. Някои духовници продължавали да бъдат военно задъл-
жени към своите сеньори. Други участвали във войни и походи по свое 
желание. 

В сравнение с предходния период настъпила промяна в отношение-
то към рицарите. Постепенно на обществото било внушено, че ри-

Рицарски турнир през 
Средновековието

Рицарски турнир (началото на 
XV в.)

Земеделски труд през пролетта
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царите са защитници на бедните и онеправданите, че беззащитните 
могат да разчитат на тях. В литературата бил създаден образът на иде-
алния рицар – защитник, покровител, поет и кавалер. 

Животът на рицарите преминавал в непрекъснати военни упраж-
нения, войни, лов, турнири и пирове. Войната била техният занаят и 
интересите им били свързани с нея. За рицарите ловът бил забавление 
с оръжие в ръка. Турнирът също бил игра с оръжие, често твърде опас-
на. Пирът бил мястото, където се разказвало за подвизите, извършени 
с оръжие – на война, на лов и по време на турнир. Рицарите се облича-
ли в ризница, най-често изплетена от хиляди халкички. На главата си 
имали шлем, а ръцете им били покрити с броня и метални ръкавици. 
Носели чорапи, изработени от халки. Въоръжението им се състояло от  
меч, копие, брадва, голям и малък щит. Цялото снаряжение на рицаря 
тежало около 20 кг и с него той трябвало да се качи на коня си. Ето 
защо всеки рицар се нуждаел от помощта на оръженосец, обикновено 
повече от един. 

През XII в. в Западна Европа се появили първите замъци – камен-
ните жилища на сеньорите. Обикновено се изграждали на по-високо 
място. Често около тях имало ров, който можело да бъде преодолян с 
подвижен мост. Замъкът се строял около затворен двор. Там трябвало 
да има кладенец или басейн, в който се събирала дъждовна вода. Домът 
на сеньора бил добре защитен и укрепен. Около него се разполагали 
стопанските постройки, конюшните, оборите, жилищата на слугите. В 
подземията се съхранявали запаси и при нужда служели като затвор.

Замъкът „Шийон“ (Швейцария)

Френски средновековен 
замък 

Инквизицията е църковен съд, 
чиято цел е да преследва и 
наказва еретиците. Най-чести-
те наказания били покаяние, 
конфискация на имуществото и 
дълго поклонничество. Смърт-
ното наказание било предимно 
за висшите катари.
Катарите изповядвали особено 
християнство, което предполага 
съществуването на добро 
и зло. Те отхвърлят голяма 
част от църковните писания и 
обвиняват Църквата в различни 
прегрешения. 
Орден означава буквално 
„ред“. Ордените са общества, 
които създават свой специфи-
чен ред и се задължават да го 
спазват. Може да се отнася до 
реда на службите; до дрехата, 
която носят монасите; до това 
да ходят боси или да мълчат 
и т.н. Названията на ордените 
често произлизат от имената на 
техните основатели – домини-
канци (св. Доминик), францис-
канци (св. Франциск) и т.н.  
Когато не можели да постигнат 
пълно съгласие по верски 
въпроси, Католическата 
и Православната църква 
обявявали, че се разделят, 
т.е. че осъществяват схизма 
(разкол). След схизмата 
през 1054 г. двете страни се 
обвиняват една друга, че са 
схизматици.
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БЕРТРАНДОН ДЬО БОРН, рицар и поет от XII в.
  

Обичам бързите коне да подгонват тълпата, 
обичам, когато след тях идва войската,
обичам да виждам крепостите обсадени,
укрепления сринати и унищожени,
да виждам войниците в стегнат обръч край рова
под стената от камък издигната здрава. 

 Кои са основните ценности за рицарите поети през XII в.?

РАУЛ ОТ КАЕН, нормандски писател, XI – XII в. 
Из „ДЕЛАТА НА ТАНКРЕД“

 „Сега се връщам към Танкред: нито бащините богатства го водеха към без-
делие, нито властта на близките му го тласкаше към високомерие. Още съв-
сем млад надминаваше младежите в боравенето с оръжие, а възрастните – 
с достолепието на нравите си – и за едните, и за другите беше нов пример 
за достойнство. Още тогава беше страстен слушател на Божествените 
наставници, стремеше се с всички сили както да запамети чутото, така и да 
използва наученото според позволеното от нравите на съвременниците му. 
Никого не хулеше и дори тези, които хулеха него, приемаше за достойни: 
като оценяваше усърдието на враговете си, казваше, че врагът трябва да се 
удря, а не да се унищожава. Той не говореше за себе си нищо, но жадува-
ше силно да се говори за него: той предпочиташе бдението пред съня, 
работата пред почивката, глада пред наситата, делото пред бездействието – 
всичко полезно пред излишното. Младият му ум се възбуждаше единствено 
от славата и похвалите, като всекидневно търсеше нови почести, които го 
излагаха на чести наранявания, защото той не щадеше кръвта – нито своя-
та, нито на враговете си.“

 Опишете идеалния рицар, като използвате текста.
Рицарят и неговите достойнства. 
Миниатюра от XIII в. РАЙНЕР САКОНИ, монах от XIII в. 

Из „ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА КАТАРИТЕ И БЕДНЯЦИТЕ ОТ ЛИОН“
  

„Всички катари вярват, че дяволът е създал света и всичко, което се намира 
в него, че всички тайнства на Църквата – кръщението с истинска вода, 
както и другите тайнства, не са истинските тайнства на Христос и Църквата 
Му, а са лъжиливи и дяволски и принадлежат на Църквата на нечестивци-
те.“

Монаси (вдясно) се 
противопоставят на катарски 
ритуал.

Потърсете в интернет информация за монашеските ордени на францис-
канците и доминиканците, които възникват в Западна Европа през този 
период.

1. Каква е ролята на Църквата и духовниците в западноевропейското об-
щество?
2. Какви промени настъпили в западноевропейското общество в сравнение 
с предходния период?

1. Християнската Църква запазвала господстващото си положение в запад-
ноевропейското общество и след XII в. Всички, които не признавали Католи-
ческата църква, били подложени на презрение и гонения.
2. Структурата на западноевропейското общество не се променила същест-
вено. Селяните продължавали да бъдат най-многобройната част от него и 
битът им не се променил. Духовниците обаче станали по-образовани, а рица-
рите се превърнали в защитници на бедните и онеправданите.
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31 ГРАДОВЕТЕ В ЗАПАДНА ЕВРОПА

Венеция през Средновековието
Средновековният град след XI в.
Развитието на градовете е типично явление за Западноевропейското 
средновековие. До XI в. съществували основно запазените от Антич-
ността градове – често много запуснати. От XI в. нататък започнал 
усилен строеж на нови поселения. Обикновено те възниквали край за-
мъка на сеньора или край манастир. Често новите градове били близо 
до воден път (морски или речен). 

По-предприемчивите селяни отивали в градовете, за да избягат от 
тежкия селски труд. Неслучайно точно тогава се появила пословицата: 
„Градският въздух прави човека свободен“. Постепенно гражданите 
формирали обособена група със свои разбирания и култура. 

През XII в. много градове се опитвали да наложат комунално упра-
вление и по този начин да избегнат покровителството на местните се-
ньори. Така попадали под властта на кралете, които от своя страна се 
задължавали да им дадат права за самоуправление. 

В този урок ще научите какви промени настъпили в средновековните 
градове в Западна Европа след XI в. Ще разберете как се променил 
животът на градските жители и защо точно тогава се появила 
пословицата „Градският въздух прави човека свободен“.

Каркасон (Франция) 
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Пиза (втората половина на XIV в.)

Центрове на занаятчийство и търговия 
Основните занимания на гражданите били занаятчийството и търго-
вията. За да отстояват правата си, хората с еднакви занимания органи-
зирали свои съюзи, наричани гилдии (цехове). Често хората, така гру-
пирани, обитавали един квартал, издигали църква, която носела името 
на светеца, покровител на тяхната професия. 

Градовете били малки по площ и с малко население. Рядко надхвър-
ляли 30 000 души, подобно на Лондон, Париж и Венеция. Обикновено 
били ограждани със стабилни градски стени с кули и добре охранява-
ни врати. Къщите били с тясна фасада. В партера се намирал дюкянът, 
по етажите – жилищната площ, а на тавана – складът. В Италия се 
разпространила модата към къщите на богатите фамилии да се издигат 
кули. По-заможните жители на укрепените градове (бургове) по-късно 
били наречени във Франция буржоа, а в Германия – бюргери. 

И в богатите, и в бедните градове съществувал проблем с доста-
вянето на вода и поддържането на чистота. В старите селища използ-
вали римските водопроводи, но в нововъзникналите градове трябвало 

Търговия през Средновековието

Шивачи 

Хлебари
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да се търсят нови водоизточници и хората разчитали на кладенците. 
Поддържането на чистота било грижа на гражданите и затова повечето 
градове тънели в мръсотия. През 1200 г. крал Филип Огюст наредил 
управата на Париж да се погрижи за чистотата, тъй като лошите ми-
ризми, стигащи до двореца, били нетърпими. 

Градовете били и търговски центрове. Гилдиите на търговците 
имали най-голямо влияние в управлението им. Възникнали и първите 
банки. 

Градовете със самостоятелно управление обикновено враждували 
със своите съседи. Те били конкуренти в търговията, а също така се 
стремели да контролират околностите, чиято земеделска продукция 
ползвали.

Сен Мало (Северна Франция)

Бояджии на платове  
и гилдийни гербове

Корд (Южна Франция)

Оръжейници

Гилдия, или цех, е професио-
нално сдружение. В градовете 
най-почитани били гилдиите на 
търговците и на занаятчиите с 
високи доходи. Често водачите 
им взимали дейно участие в 
управлението на града. 
Комуна, или комунално упра-
вление, буквално означава 
„управление на общността“. В 
него влизали представителите 
на гражданите, на Църквата, а 
често и представител на мест-
ния сеньор. 
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Площадът на кметството на 
Талин (Естония, средновековният 
център на града)

Градска архитектура в гр. Колмар 
(Северна Франция)

Мирпоа (град в Южна Франция)

ГИБЕР ОТ НОЖАН, абат на манастира Ножан, писател и теолог, XII в.
 

Из „ЗА СВОЯ ЖИВОТ“
  

Разказ за нравите на гражданите на Лаон през XII в.
„В събота народът от различните села в полето идва тук на пазар, а граж-
даните обикалят площада с кошница или поднос, или каквото и да е друго 
със зеленчуци, пшеница или някакви плодове, като че ли искат да ги прода-
ват, и когато ги предложат на селянин, който иска да купи точно това, се 
уговарят за цената на покупката. „Последвай ме, казва продавачът, в дома 
ми, където са плодовете, които ти продавам, за да ги видиш и разгледаш.“ 
И онзи го следва; но когато стигнат до сандъка, честният продавач, като 
повдига и задържа капака на сандъка, му казва: „Наведи си главата и си 
сложи ръцете до лактите в сандъка, за да се увериш, че всичко вътре не се 
отличава от онова, което ти предложих на площада“. Когато купувачът се 
наведе в сандъка, опрян на корема си, с главата  и раменете в него, добри-
ят продавач, застанал зад гърба му, повдига наивника за краката, бута го 
бързо в сандъка и още докато пада, тръшва отгоре капака и така в този 
затвор го пази на сигурно, докато плати откуп. Такива и подобни неща се 
случват в града. Първенците на града и техните хора вършат публично 
кражби и разбойничества. През нощта няма никаква сигурност за премина-
ващия – остава му единствено да бъде или отвлечен, или пленен, или убит.“ 

 Кои са най-големите опасности, които дебнат посетителите на 
градовете?

РАЗПОРЕДБИ ЗА РЕДА В ИТАЛИАНСКИТЕ ГРАДОВЕ ПИСТОЯ И ПИЗА 
ОТ ХII В.

  
Пистоя. „Ако някой в продължение на 5 години живее в Пистоя и в нейните 
предградия, както и на териториите, върху които се простира нейната власт, 
със знанието на сеньора и без негово противодействие, то нека подест� 
(управителят на града) да не разрешава по отношение на този човек и на 
неговите деца, които живеят в Пистоя и нейните предградия, да бъде въз-
буждан какъвто и да е иск, а нека ги защитава чрез своята власт от сеньо-
ра.“
Пиза. „Чрез нашето гражданско законодателство потвърждаваме, че ако 
някой живее в Пиза на своя земя, а не под властта на господар в продъл-
жение на десет години, то нека живее като гражданин и никой да не го при-
теснява с никаква зависимост… Това е валидно и за човек под 20 години.“

 Кои са най-важните условия, за да може един човек да се нарече 
гражданин?

Потърсете допълнителна информация за облика на средновековните запад-
ноевропейски градове. Кои са най-важните сгради, около които най-често се 
оформят кварталите и предградията? 

1. С какво се отличават градовете, построени след XI в.?
2. Кой е основният поминък на гражданите?

1. След XI в. градовете обикновено възниквали край замъка на сеньора или 
край манастир.
2. Основните занимания на градските жители били занаятчийството и търго-
вията. 
3. Постепенно гражданите започнали да се отличават от останалите със 
своите разбирания и култура.
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32 ОБЩЕСТВАТА ВЪВ ВИЗАНТИЯ И 
БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ XII – XIV В. 

В този урок ще научите какви промени настъ-
пили във византийското и българското обще-
ство и кои били последиците от принадлеж-
ността на България към византийската общ-
ност.

Византия
Подобно на живота в Западна Европа, животът във Византия се опре-
делял от християнската религия. Правилата за поведение били посоч-
вани от Църквата. Тя налагала представата за идеалното общество и за 
правата и задълженията на хората. Занимавала се с благотворителност 
и образование. Тя преследвала еретиците, които според нея рушели 
християнския морал. Византийските монаси били многобройни и сил-
но отдадени на службата си. 

След падането на Константинопол през 1204 г. патриархът на 
Правос лавната църква се преместил в Никея, която се смятала за про-
дължител на византийската държавност. Трапезунд и Епир също про-
дължили да живеят и да се управляват според старите византийски 
традиции. 

Византийски тежковъоръжен 
конник

Император Константин XI 
(последният византийски василевс)
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През неспокойните векове селяните не само обработвали земята, 
но имали и военни задължения. Това значително утежнявало положе-
нието им. До средата на XI в. византийската армия, която наследила 
традициите на Римската империя, била несъмнено най-добрата. Но с 
появата на тежковъоръжената рицарска конница се оказало, че запад-
ноевропейските държави са по-напред във военно отношение. Непрес-
танните нападения от всички посоки водели до изчерпване на парич-
ните ресурси на държавата. Императорите понякога предпочитали да 
плащат данък на агресорите, за да избегнат войната. 

Благородниците на служба в двора най-често били военни. Техни-
те съпруги носели титлите на мъжете си и също посещавали двореца. 
През XII в. вече бил утвърден принципът за наследяване на благород-
ническите титли и аристокрацията формирала затворен кръг, до който 
нямали достъп външни хора. Често момчетата от тези фамилии полу-
чавали образование при василевса или в семейството на друг благород-
ник. Те се обучавали на военно дело. По-късно можели да продължат в 
по-висша степен на образование, изучавайки богословие, астрономия, 
геометрия, математика или пък етика, политика, право и история. Така 
се създала родова аристокрация, за която опазването на богатството и 
владенията на рода било много по-важно, отколкото защитата на ро-
мейските интереси и службата на императора в Константинопол.

В големите градове търговците внасяли луксозни стоки от Изтока 
и изнасяли произведеното в страната. Най-големи търговски центрове 
били Константинопол и Солун. 

България 
В този период от своята история България вече изцяло била част от 
византийската общност. Затова и се предполага, че в много отношения 
обществото ѝ се развивало подобно на византийското. Както българ-
ските царе, така и благородниците били преди всичко войници. Знаем, 
че преди началото на война и преди сражение били извършвани мо-
ления. Известно е, че Българската църква извършвала гонения срещу 
богомилите. Висшите духовници били интелектуалният елит на дър-
жавата. В манастирите били писани и преписвани книги. 

Царете водели армиите си в сражения. Българският цар Михаил III 
Шишман загинал в битка, а Иван Александър яздел начело на войска-

Ловешката крепост (типична 
крепост от времето на Второто 
българско царство)

Златен печат 
на цар Иван Шишман
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та си. От втората половина на XIII в. до края на българската държава 
представителите на висшата аристокрация проявявали стремеж към 
самостоятелност. От държавата били отделяни цели области, които те 
управлявали, но трудно можели да защитават сами при османското на-
шествие.  

Благородниците обитавали добре укрепени жилища, които много 
напомняли на западноевропейските замъци. Илюстрациите, на които 
са изобразени българските царе и благородници, показват желанието 
им да следват византийската мода. Те се обличали в красиви дрехи с 
пищна украса и носели корони със скъпоценни камъни.

Известно е, че от XIII в. нататък в българските градове освен за-
наятчии (наричани технитари) имало и търговци, но повечето от тях 
били гърци и евреи. 

Патриарх Евтимий 
окуражава жителите на 
Търново (худ. Димитър 
Гюдженов)

С термина византийска общ-
ност се определят народите, 
които следват православната 
вяра, като са я приели пряко 
или чрез посредничество от 
Константинопол.
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МИТРОПОЛИТ КИПРИЯН 
Из „ПРОСТРАННО ЖИТИЕ НА МИТРОПОЛИТ ПЕТЪР“ 

  
„Когато детето се роди и навърши седем години, родителитe му го дадоха 
да учи книга […], когато стана на дванадесет години, той отиде в един от 
манастирите в близката пустиня и бе постриган от тамошния игумен и при-
числен към монашеското братство […] и стана във всичко съвършен 
послушник.“

ЖОФРОА ДЬО ВИЛАРДУЕН, френски маршал от XIII в. 
Из „ЗАВЛАДЯВАНЕТО НА КОНСТАНТИНОПОЛ“ 

  
„Знайте, че мнозина от армията отидоха да видят Константинопол и богати-
те дворци, и високите църкви, от които имаше толкова много, и големите 
богатства, каквито никога в никой град не е имало. За мощите въобще не 
трябва да се говори, тъй като по това време в града имаше толкова, колкото 
в целия останал свят.“

ОДОН ДЬО ДЬОЙ,  френски монах от XII в. 
Из „ПОХОДЪТ НА ЛУИ VII НА ИЗТОК“

  
„Константинопол е надменен с богатствата си, коварен в обичаите си, поро-
чен във вярата си; както се страхува от всички заради своите богатства, 
така тряба да се страхува от всички поради неверността и измамите си. Да 
бе лишен от тези грехове, щеше да бъде предпочитан пред всички други 
места заради умерения си климат, голямото плодородие на почвата и 
удобството за преминаване...“

Сравнете западноевропейското общество и обществата във Византия и Бъл-
гария през тази епоха. Използвайте следните показатели: 
• Ролята на религията
• Структурата на обществото
• Владетелят и неговото обкръжение
• Градовете.

1. Каква е ролята на Църквата във византийското и българското общество 
през този период?
2. Какви са последствията за България от принадлежността є към византийс-
ката общност?

1. И през XII – XIV в. Църквата запазила водещата си роля в живота на хора-
та във Византия и България подобно на западноевропейското общество.
2. През този период България вече изцяло била част от византийската общ-
ност, поради което българското общество се развивало подобно на визан-
тийското.

Реконструкция 
на църква 
в крепостта 
Червен (XIV в.)

Kрепостта Червен (XIV в.)
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33 РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА ПРЕЗ XII – XIV В. 

В този урок ще научите как се развивало образованието след XII в. и какво било 
значението на университетите. Ще разберете кои били най-разпространените 
литературни жанрове и кои книги били най-популярни сред обществото.  

Образование
Развитието на градовете в Западна Европа съдействало и за напредък в 
образованието. То все още оставало в ръцете на Църквата, но към него 
имало интерес и сред по-широки кръгове. Били създадени висши учи-
лища – университети. Там се изучавали богословие, право, медицина, 
изкуства. Появили се и светски училища, където получавали образова-
ние бъдещи нотариуси, счетоводители и хора от други професии. 

Университетите били полезни не само като учебни заведения. Сту-
дентите носели приходи на града, в който учели, и затова училищата 
били поддържани и от държавната власт, и от градските управи, и чрез 
дарения на богати граждани. 

Превземането на Константинопол от кръстоносците сложило край 

Студенти през Средновековието

 Беседа по философия
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на образователната традиция на Византия и тя повече никога не въз-
върнала някогашния си блясък. За съжаление, до нас не са достигнали 
сведения за висши училища в средновековна България.

Книжнина 
Голяма част от средновековната книжнина е богословска. Към този 
вид може да бъдат прибавени и широко разпространяваните навсякъде 
из християнския свят жития на светци. 

Историческите съчинения – историите, биографиите на импе-
ратори, крале и други видни личности, били любима литература на 
средновековните хора както на Изток, така и на Запад. Някои от тези 
съчинения показват изключителното художествено майсторство на 
писателите, особено на византийските. 

Примерите за художествена литература са твърде малко през 
този период в сравнение с по-късните модерни времена. На Запад 
били много разпространени поезията и музиката на трубадурите. Те 
възпявали красотата на природата и прелестта на дамите. Някои 
рицари създавали поезия, посветена на войната. Други пишели 
рицарски романи, в които смелите герои воювали с реални и измислени 
врагове. През XIII в. се разпространила т.нар. градска литература. 
Постепенно чрез нея в писмената култура навлизали местните езици. 
Много популярни били кратките разкази, приличащи на анекдоти, в 
които били осмивани всички съсловия на обществото. Градската 
литература не жалела нито духовниците, нито благородниците, нито 
селяните, нито студентите, дори и самите граждани. 

Значително нараснал обемът на научната книжнина. Преклоне-
нието пред закона дало тласък на правната литература, а интересът 
към естествените науки довел да увеличаване на писаното върху 
медицината, географията, изработването на морски карти и т.н. От 

Общността на германските 
студенти в университета в 
Болоня (XV в.)

Университетът в Кеймбридж, 
Великобритания (основан в 
началото на XIII в.)
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значение бил достъпът до арабската наука, която пък черпела 
информация от позабравените антични учени. Медицинските книги 
описвали болести и тяхното лечение. В тях имало и съвети за 
здравословен живот. В такава книга от края на XI в., написана в 
медицинското училище в Салерно (Сицилия), се препоръчва човек да 
не се ядосва напразно, да вечеря по-леко и да не пие неразредено вино, 
да не се излежава през деня. Твърди се, че най-добрият лекар са 
веселият характер и умерената почивка и храна.

Съществували и гадателни книги, като българския „Трепетник“: 
„Ако потрепери дясната страна, предсказва за богатите печалба, за 
бедните – добро. Ако е лявата страна, означава успех. Ако потрепери 
темето на главата, показва печал от приятел. Ако е тилът, показва за 
богатите плач, а за бедните – добро“.

В Западна Европа били много популярни рицарските романи, 
пълни с приключения. Съществувала цяла поредица от романи за крал 
Артур. Крал Артур живеел в замъка Камелот. Там той събирал своите 
верни рицари, всеки от които бил славен герой. Отишъл в земите на 
днешна Франция, за да воюва с римляните, които заплашвали страната 
му. По време на неговото отсъствие племенникът му Мордред заграбил 
трона. Артур се върнал, убил Мордред, но бил смъртно ранен. След 
смъртта му бил отнесен на остров Авалон.

Центрове на книжовност
Все още най-важните книжовни центрове били манастирите. 
Продължавало преписването на свещените писания, но заедно с тях 
били създавани и нови произведения. За българската книжовност били 
изключително важни Рилският и Бачковският манастир, манастирите 

Житие на светец е особено 
литературно съчинение, в което 
се описва животът на опреде-
лен светец или мъченик. 
Трубадурите са артисти, които 
обикновено сами съчиняват 
текста и музиката на своите 
песни. Често трубадурите са и 
рицари.
Университет произлиза от 
латинската дума, с която била 
наричана гилдията на препода-
вателите и студентите – универ-
ситас. 

Свирещ трубадур

Университетът в Оксфорд, 
Великобритания (основан през 
втората половина на XII в.)
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в Света гора Атон, които били покровителствани от българските царе, 
както и манастирите около Търново, където работели най-просветените 
монаси. Ценен  паметник на книжовността и изобразителното изкуст-
во от  XIV в. е евангелието, създадено от монаха Симон по поръчка на 
цар Иван Александър. След завладяването на България от османските 
турци то било запазено в Атон, а по-късно стигнало до Лондон. Затова 
този наш национален паметник със световно значение е известен още  
като Лондонско евангелие на цар Иван Александър.

Изкуството на трубадурите достига своя връх през XII и XIII в. Основната 
тема в техните произведения са рицарството и любовта. 
Потърсете допълнителна информация за трубадурите и техните песни.

1. Какво е значението на университетите за развитието на образование-
то, науката и градския живот през Средновековието?
2. Кои са най-разпространените литературни жанрове през XII – XIV в.?

1. И след XII в. образованието оставало в ръцете на Църквата. Появили се 
първите университети, в които освен богословие се изучавали и други 
науки. Възникнали и светски училища.
2. Преобладаващата част от средновековната книжнина била богословска. 
Създавали се и исторически съчинения, някои от които се отличавали с 
изключителна художествена стойност. Сред художествените произведения 
най-разпространени били рицарските романи, стиховете на трубадурите и 
др. Интересът към науките довел до създаването на научни книги по меди-
цина, география, право и др.

Лекция в университет 

Музиканти

Страница от Лондонското 
евангелие с образите на 
деспот Константин и царските 
дъщери: Кера Тамара, Кераца 
и Десислава (Британска 
библиотека, Лондон)
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34 МАТЕРИАЛНА КУЛТУРА
В този урок ще научите кои са най-впечатляващите примери за 
архитектурното наследство на Средновековието в Западна Европа, 
Византия и България. Ще разберете кога се появяват готическите 
катедрали и с какво те са забележителни. 

Архитектура
Вярата определяла начина на живот, затова и църковният храм бил 
най-важната сграда. Императорите и кралете дарявали средства за 
строежа на църкви, но градските управи в Западна Европа били много 
по-щедри. Често строежите не били завършвани или продължавали с 
десетилетия поради липсата на пари. Дори в богатата Византия повече 
никога не била построена църква с размерите на „Св. София“.

Византийските църкви се отличавали с богатата си иконопис. Ху-
дожниците изобразявали събитията от Стария и Новия завет в после-
дователност, така че наблюдаващият можел да проследи по изображе-
нията библейския разказ. Много характерни за византийското изкуство 
били мозайките, добре познати още от Античността. 

Византийската архитектура била разпространена из цялото хрис-
тиянско Средиземноморие и Черноморието. По модел на  константи-

Църквата „Христос Пантократор“ 
в Несебър (България)

Мозайка в църквата 
„Св. Богородица Преблажена“ 
в Истанбул (Турция)

Мозайки в църквата „Исус 
Христос Спасител“ в манастира 
„Хора“ в Истанбул (Турция)

Катедралата „Св. 
Богородица“ 
в Париж (Франция, 
една от първите 
готически 
катедрали)

Скулптури от входа на 
катедралата „Св. Богородица“ в 
Реймс (Франция)
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нополска църква била изградена църквата „Сан Марко“ във Венеция. 
Силно било византийското влияние и при строежа и украсите на църк-
вите в Южна Италия и Сицилия. Руските и сръбските средновековни 
християнски храмове също носят белезите на византийската архитек-
тура. Безспорно е и византийското влияние в църковното строителство 
в България. То започнало още от времето на Симеон и се затвърдило 
по време на византийската власт в българските земи. Пример за това са 
изображенията в църквата на Бачковския манастир, в църкватата „Св. 
Георги“ в София и в месемврийските църкви. Наред с това в средно-
вековна България се развивали и силни местни традиции при строежа 
и украсата на храмовете, които личат в църквите в Търново, в много 
български манастири, в Боянската църква и Ивановските скални църк-
ви, разположени край река Русенски Лом, близо до Русе.

След XII в. в Западна Европа се появила архитектурна мода, наре-

Стенописи от Боянската 
църква край София

Църквата „Св. Георги“ в 
Кюстендил (България)

Църквата „Св. София“ в Новгород 
(Русия)

Църквата „Успение 
Богородично“ в сръбския 
манастир Грачаница (Косово, 
съществува от VI в., а през XIV в. е 
възстановена в този вид)
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чена готика. Основната цел на новото строителство била да има по-
вече светлина в църквите и да направи така, че строежът да изглежда 
по-лек, отколкото е в действителност. Новият стил се разпространил 
първо в Северна Франция, после – в Англия, и започнал постепенно 
да се разпростира на юг и изток. Характерни за готическото изкуство 
са издължените скулптурни фигури и пъстрите стъклени витражи в 
църквите, както и стенописите в градските сгради.

През XIV в. в Италия отхвърлили готиката, за да възстановят духа 
на свободата от Античността. Разпространила се идеята за възражда-
нето ѝ, известна днес с термина Ренесанс. 

Катедралата „Сан Марко“ във 
Венеция (Италия)

Манастирът „Св. Троица“ в 
Метеора (Гърция)

Патриаршеската църква в 
манастира в Печ (Косово, XIV в.)

Художествено майсторство
Средновековните ръкописи са правени пре-
димно върху пергамент, т.е. обработена те-
лешка кожа. Преди да се пише текстът, ко-
жата се изстъргвала с нож и се отбелязвали 
редовете. Обикновено началната буква се 
изписвала с червено мастило или пък била 

украсявана с различни изображения, предимно на растения. В книгите 
имало и рисунки (миниатюри), които илюстрирали текста. Те са из-
ключително ценен исторически извор, който ни позволява да надник-
нем в живота на средновековния човек, да се запознаем с външния му 
вид и облекло и с неговите занимания. 

Украса към 
начална буква 
на ръкопис Танцьори (украса към ръкопис)

Терминът готика е въведен 
през Ренесанса от един итали-
ански архитект. Той го свързва 
с готите – варвари, за да му 
придаде отрицателен смисъл. С 
тази дума се означава архитек-
турният стил, който се появил 
през XII в. във Франция. 
Миниатюрите са малки изоб-
ражения в книгите. Те са на 
разнообразни теми и отразяват 
съдържанието на текста. 
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Първоначално скулптурите в Западна Европа били правени от стро-
ителите каменоделци. След XII в. изработването им се превърнало в 
професия, така както било във Византия. От това време са запазени и 
красиви скулптури от дърво. 

Други произведения на изкуството били изработвани от метал 
(злато, сребро, бронз и калай) и слонова кост. От оцветено стъкло 
били правени витражите на църквите. Развитие получило изкуството 
за изработването на художествени килими, с които били украсявани 
стените. 

Стенопис от Ивановската скална 
църква

Разгледайте внимателно изображенията на готическите катедрали. Потърсе-
те допълнителна информация, за да отговорите на въпросите: 
• Кои са особеностите на готическата архитектура?
• Защо архитектите се състезават да строят все по-високи и по-високи 
катед рали?

1. Посочете примери за средновековното архитектурно наследство в българ-
ските земи. С какво се отличават те?
2. Какво е характерно за средновековните ръкописи?

1. Църковният храм бил най-важната сграда през Средновековието, защото 
вярата определяла начина на живот на хората.
2. Византийските църкви се отличавали с богата иконография. Постепенно 
образите придобивали човешки черти и така ставали по-реални.
3. Първите готически катедрали се появили през XII в. във Франция. Те се 
отличавали с изящните си форми, издължените скулптури и пъстрите стък-
лени витражи. 

Готическата катедрала 
„Санта Мария“ в Бургос 
(Испания)

Готическата катедрала „Сент 
Шапел“ в Париж (Франция)

Катедралата „Св. Богородица“ 
в Амиен (Франция, един от най-
добрите примери на готическа 
архитектура)
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35 ИГРИ И ЗАБАВЛЕНИЯ
В този урок ще научите как се забавля-
вали хората през Средно вековието и 
какво било мястото на музиката и теа-
търа в живота им.

Игри
За благородниците от най-голямо значение били военните игри. Те 
били едновремено и забава, и обучение. На Запад момчетата се със-
тезавали в улучването на манекен. Манекенът представлявал дърве-
на фигура, закрепена на кол. Ако фигурата била улучена на точното 
място, тя се завъртала около кола, а ако ударът бил неточен, падала на 
земята. 

Подобни състезания имало и във Византия. Като се има предвид 
отношението на старите българи към конете и славата им на добри 
конници, може да се предположи с основание, че подобни игри били 
практикувани и от малките българи. 

Съществували и игри, свързани с логическото мислене. Много по-
пулярни били игрите на дама и шах. Множество изображения показ-
ват, че те се играели както от мъже, така и от жени. 

Игра на шах (ръкопис Манесе)                

Музиканти

Карнавал в Рим 
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Театър и музика 
В началото и двете изкуства били свързани с Църквата. И в православ-
ната, и в католическата служба музиката имала важно място. Божите 
служители изпълнявали голяма част от службите, като пеели. Същест-
вували специални школи, където те били обучавани на това изкуство.

Музиканти и актьори били канени на светските пирове, за да за-
бавляват гостите. Между тях имало акробати, танцьорки, дресьори 
на мечки и кученца. Имало и театър на улицата, който произлязъл от 
религиозните шествия и по-късно създал свои собствени действащи 
лица. 

Народните празненства
Селяните имали най-малко време за забавления, но от споменавания в 
източници от тази епоха, както и от илюстрации в ръкописите се виж-
да, че и те са участвали в различни празненства. На първо място, раз-
бира се, били християнските празници, в които всички се включвали. 
Освен това се организирали танци и маскаради, отбелязвали се родови 
и семейни празници. Случвало се по време на празненства, свързани с 
много стари традиции, селяните да извършват ритуали, които Църква-
та порицавала.

Гражданите също имали свои празненства. Гилдиите се събирали 
да празнуват в деня на светеца покровител. Правели общи тържества 
в деня, в който се чествал светецът, в чест на когото била издигната 
градската катедрала. 

Музиканти

Селски танц на открито 
(художник Питер Брьогел 
Младия, нидерландски художник 
от XVI – XVII в.)

Потърсете в интернет информация за карнавалите през Средновековието в 
Западна Европа. Какво представлявали те? 

1. Кои били някои от любимите игри на младите хора през Средновековие-
то?
2. Защо театърът и музиката през Средновековието били свързани предим-
но с църквата?
3. Кои били най-разпространените празници сред селяните през Среднове-
ковието?

1. Благородниците предпочитали военните игри, които за тях били и забава, 
и обучение.
2. Театърът и музиката през Средновековието били свързани с Църквата 
подобно на останалите области от живота на хората.
3. Най-разпространени сред селяните през малкото им време за забавления 
били християнските празници.

Празникът Масленица 
(Заговезни) – руската версия 
на карнавала (художник Евгений 
Щиров)



36 ЛЕГЕНДИТЕ И ПРИКАЗКИТЕ 
ОТ СРЕДНОВЕКОВИЕТО 

В този урок ще 
научите за леген-
дите и приказки-
те, които се съз-
давали през Сред-
новековието; ще 
разберете от 
какво се страху-
вали хората през 
тази епоха и в 
какво намирали 
утеха.

„Крали Марко срещу принц 
Муса“ (художник Вл. Тителбах)От периода на Средновековието са останали множество легенди и при-

казки – едно истинско литературно богатство. Част от тях са добре поз-
нати и днес и са се превърнали в сюжети на различни книги и филми. 

Описаните в тях герои обаче не всеки път отговарят на истори-
ческата истина. Легендите възникнали по-късно и затова отразяват 
времето, в което са се появили. Такъв е митът за крал Артур. Той става 
популярен през XII в. В съответствие с времето тогава Артур и него-
вото обкръжение са представени като идеални рицари. Кръглата маса, 
около която се събират, ги прави равни, еднакво добри и във война, и 
във взимането на решения. Фантастичните същества около тях, неза-
висимо дали им помагат, или пречат, допринасят добродетелите им да 
изпъкнат по-ярко. 

Подобен е митът и за Робин Худ, героя разбойник. През Среднове-
ковието труднодостъпните гори били убежище за бегълци и разбойни-
ци, които се прехранвали с грабежи. Не знаем дали Робин нистина е 
бил толкова щедър към бедните, или въображението им го е създало, 
за да имат утеха. По подобен начин възниква славата на Крали Марко 
и Момчил юнак. 

Поредица от приказки разкриват мисленето и ежедневието на сред-
новековния човек. В тях е показан страхът от гората – голяма, с високи 
дървета, които не позволяват да прониква слънчева светлина. Там жи-

Изображение на дракон
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веят страшният вълк и хитрата лисица, които вредят на хората. Само 
добрият ловец може да спаси Червената шапчица и баба ѝ, както и 
седемте козлета.

Но пак там има и други същества, които водят своя скришен от 
хората живот. Това са малките народи. Джуджетата или гномите, които 
обикновено копаят под земята, могат да бъдат добри или лоши с ми-
ньорите. Често ги обвиняват за нещастията в мините, но пък са добри 
със Снежанка. Елфите и феите също са горски обитатели. Те могат 
да бъдат добри или лоши. Понякога хората канят феите за орисници, 
които предричат бъдещето на децата. Ако предсказанията  са добри – 
предстои им хубав живот, а ако са лоши – чакат ги нещастия или поне 
стогодишен сън – като на Спящата красавица. 

В къщите също живеят малки същества. Ако стопаните са добри с 
тях, те им помагат и им носят богатства. Трябва само да получават от 
тях храна или дрешки и обувки. Котаракът, който получил от стопани-
на си чизми, му спечелил голямо богатство. 

Има и приказки, в които се разказва за ежедневието на хората. 
Принцесите живеят в почти недостъпните вътрешни кули на замъците. 
За да се изкачи рицарят при Рапунцел, тя трябва да спусне косите си. 
Малките момичета от селото и града пък трябва да работят вкъщи като 
Пепеляшка или да слугуват на баба Хола – да ѝ изтупват завивката, 
от която над земята започва да се сипе сняг. В приказите те получават 
награда. Тъжната приказка за Хензел и Гретел, чиито родители били 

Крал Артур и неговите рицари
(Много въпроси, свързани с 
легендата за Артур, остават все 
още без отговор – дали наистина 
е имало такава историческа 
личност, от какъв произход 
е и къде точно е живял крал 
Артур, кой е Мерлин и т.н. Артур 
е важен обаче не само като 
приказен герой. Постепено 
той се превръща в символ на 
нацията. Неговите приключения 
са пример за воинска храброст 
и доблест, рицарска вярност и 
неустрашим дух.)
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принудени да ги изпратят в гората, е приказка за глада, от който хората 
страдали в годините с лоша реколта. 

Много са приказките, в които хората общуват и разговарят с жи-
вотните. Средновековието е време, в което хората са много по-близо 
до природата. Във всеки дом се отглеждали животни. За войника конят 
бил част от самия него. Кучето било пазач на къщата и на стадата във 
времето, когато дивите животни били многобройни и опасни за хора-
та и техния добитък. Котката пък била стопанка на дома и хамбара и 
единственото средство, за да бъдат прогонени мишките. Щом хората 
разговарят с домашните животни, защо да не разговарят и с дивите? 
Защо да не станат побратими с мечка?

Много от легендите и приказките се стремят да възпитават. Затова 
рицарите трябва непременно да бъдат смели и верни, а работниците да 
вършат добре работата си. 

Има, разбира се, и весели приказки, в които глупакът надхитрява 
умниците и понякога дори печели принцеса. Да се чуди човек над кого 
повече са се надсмивали – дали над глупаците, или над тези, които се 
преструват на умни.

Съществуват и приказки и разкази за пътешествия. Приключенията 
на Синдбад Мореплавателя; разказите на Жан Мандевил за далечни 
страни, населени с невероятни създания, показват стремежа на сред-
новековния човек да опознае света. Представата, че хората живеели в 
затворени общности и не се интересували от нищо вън от малките си 
проблеми, не е съвсем точна. Приказките и легендите показват не само 
докъде стигало въображението на средновековните хора, но и техния 
истински светоглед.

Робин Худ
(Робин Худ е класически случай 
на горски разбойник. Във 
фолклора обаче той е защитник 
на онеправданите подобно на 
българските хайдути, които се 
укриват в горите и отмъщават за 
насилията, извършвани срещу 
техните близки.)
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Железният Джон (Илюстрация 
към приказките на Братя Грим. Тя 
показва средновековно чудовище, 
което се бие с рицар.)

Принцът жаба (илюстрация от 
приказките на Братя Грим)

БРАТЯ ГРИМ 

Братята Якоб и Вилхелм Грим не са просто разказвачи на приказки. В 
продължение на много години те събират и записват предания из гер-
манските земи. Въз основа на някои от тях създават приказките си. 

Из „НЕМСКИ СКАЗАНИЯ“ 
  

„Гномите, или рудничарите, обикновено са като джуджетата само три лакъ-
тя високи. Те изглеждат като стар мъж с дълга брада, обличат се като руд-
ничарите с бяла качулка, прикрепена за ризата и кожа отзад, имат фенери, 
клинове и чукове. Не причиняват никакви вреди на работниците, а когато 
понякога хвърлят малки камъчета по тях, не им навреждат, освен на онези, 
които се гневят на шегите им и ги ругаят.“

 Как изглеждат гномите и на какво според вас се дължи външни-
ят им вид?

 Опасни ли са те за хората?

В книгата, в която описа приклю-
ченията си, ЖАН МАНДЕВИЛ раз-
казва за странни същества – хора с 
кучешки глави; с огромни уши, под 
които се крият при дъжд; с един 
крак, на който подскачат, за да се 
придвижват. Той също опис ва хра-
сти, чиито плодове са агънца. Ко-
гато агънцата огладнеят, храстът 
навежда клоните си, за да могат те 
да достигат тревата и да пасат. 

Защо според вас хората често 
си измислят подобни странни 
съ-щества?

Светогледът на средновековния човек 
Потърсете допълнителна информация за легендите за крал Артур или Робин 
Худ или прочетете някои от приказките на Братя Грим. 
Обмислете и обсъдете следните въпроси:
• Каква е била представата на средновековните хора за природата? Враж-
дебна ли е била тя към човека, или му е давала закрила?
• Кои са добродетелите, които средновековният човек е ценял най-много? 
Кои са били пороците, които е осмивал и осъждал?
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37 ЗАВЛАДЯВАНЕТО НА ЮГОИЗТОЧНА 
ЕВРОПА ОТ ОСМАНСКИТЕ ТУРЦИ

В този урок ще научите кога започнали първите набези на османските 
турци на Балканския полуостров; откъде тръгват и как успяват да 
завладеят полуострова. Ще разберете как балканските владетели се 
опитали да спрат завоевателя и кои са основните причини за успеха 
на османските турци.

Първи османски завоевания
Първоначално османските отряди били малобройни и слаби. Те про-
никнали на Балканския полуостров като наемници. Християнските 
владетели ги използвали във войните едни срещу други и не виждали 
в тях особена заплаха за себе си. 

През 1354 г. силно земетресение разрушило повечето крепости на 
Галиполския полуостров. Настанилите се в малката крепост Цимпе ос-
манци се възползвали от това и завладели важната крепост Галиполи. 

Събиране на кръвен данък 
(Османска миниатюра от двореца 
„Топкапъ“, Истанбул)



155

Оттук започнали техните набези към византийската област Тракия.
Тези набези станали по-добре организирани и по-целенасочени, ко-

гато на престола се възкачил султан Мурад I. По времето на неговия 
баща Осман ислямът вече се изповядвал като племенна религия. Вой-
ните, които водели османците, станали  „свещени“. При султан Мурад 
започнало  приобщаването към исляма на пленени млади християни и 
формиране на специална военна част, наричана „нова войска“ (енича-
ри). По-късно бил въведен и „кръвен“ данък, който задължавал хрис-
тиянските семейства да да ват едно от своите деца за попълване на ени-
чарския отряд. Младите момчета, откъснати от семейство и род, били 
подлагани на сурова военна и религиозна дисциплина и надъхвани с 
чувство за морално превъзходство и презрение към „неверниците“. 

Някои еничари стигнали до върховете на османската власт. Такъв 
бил Мехмед Соколович, сърбин от Босна. Тази „нова войска“ играела 
важна роля във вътрешнополитическия живот на Османската империя. 
Затова едно от първите действия на новия султан при заемането на 
престола било да даде на еничарите дар за щастливото си възкачване. 
По този начин той признавал тяхната помощ и значение за наследява-
нето на властта.

Еничари

Отстъплението на балканските владетели
През 1362 г. османците превзели град Одрин. Това стреснало балкан-
ските владетели. Първи реагирали на заплахата крал Вълкашин и дес-
пот Углеша, които владеели земите край Прилеп и Серес. Те органи-
зирали поход срещу нашественика, в който взели участие християни 
от различни страни, главно сърби и българи. В битката при Черномен 
през 1371 г. войската им била разбита и двамата загинали. Победата 
позволила на османците да продължат да нападат обширни територии 
и в различни посоки. Сред балканските християнски владетели настъ-
пило объркване. 

Поради географското си разположение българските земи били пър-
вата цел на завоевателя. Още на следващата 1372 г. османските турци 
нахлули в пределите на Търновското царство под предлог, че цар Иван 
Шишман се отметнал от сключения с тях договор. Те обсаждали гра-
дове и подлагали на сеч всички, които не се предавали доброволно. 

Територия на 
Османската империя
при Осман (1281 г.)

Територия на 
Османската империя
при Орхан (ок. 1324 г.)

Начало на Османската империя
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Това принудило цар Иван Шишман да сключи мир, с който се приз-
навал за васал на турския султан Мурад  I. Царят се задължил да плаща 
годишен данък, а неговата сестра Кера Тамара била дадена за жена на 
султана. 

Разединението и страхът от нашественика принудили и другите 
християнски владетели да се откажат от независимостта си. Един след  
друг за васали на султана се признали видинският владетел цар Иван 
Срацимир, добруджанският владетел Добротица и велбъждкия дес-
пот Константин Драгаш. Синът на загиналия Вълкашин,  крал Марко, 
възпят в народните песни като освободителя на „три синджира роби“, 
също станал васал. 

През 1387 г. при гр. Плочник войските на сръбския княз Лазар 
успели да победят османците. Но султан Мурад 
подготвил нов поход. Преди това обаче той тряб-
вало да се справи с цар Шишман, който отхвър-
лил васалитета. През 1388 г. търновският цар бил 
обсаден в Никопол. Виждайки огромната турска 
войска пред Никопол, Иван Шишман бил прину-
ден за втори път да потвърди васалната си зависи-
мост към султана. На следващата година Мурад 
потеглил срещу княз Лазар.

Решителният сблъсък между християни и мю-
сюлмани станал на Косово поле, близо до днеш-
ния град Прищина. Важна роля в командването на 
султанските войски играел Евренос Бег – визан-
тийски аристократ, който доброволно приел исля-
ма. В началото на битката християнските войски 
имали надмощие. Сръбски народни предания и 
някои османски извори разказват, че велможата 
Милош Обилич пробол смъртоносно с нож сул-
тан Мурад, който скоро издъхнал. Командването 
на османските войски поел неговият син Баязид. 
който успял да промени развоя на битката. Княз 
Лазар бил обезглавен на бойното поле, а христи-
янските войски – принудени да отстъпят.

Битката на Косово поле 
(художник А. Стефанович)

Османски военен оркестър 
(миниатюра) 

Княз Лазар Храбелянович 
(Фреска от Любостинския манастир 
край Тръстеник)  
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Превземането на Търново 
(османска миниатюра от 1550 г.)

Битката на Косово поле 
(миниатюра от Илюстрованата 
хроника на Иван Грозни) 

ХАНС ШИЛТБЕРГЕР, участник в похода до Никопол, 
османски пленник, XV в.

Из „ПЪТЕПИС“
  

„Неверниците казват, че са завладели християнските земи не благодарение 
на своята мощ и мъдрост, нито по своята святост или смиреност, а благодаре-
ние на греховността, порочността и надменността, които царуват сред хрис-
тияните. [...] Християните не съобразявали своето право със законите, духов-
ни и светски – с правата си търсели само изгода и блага, богатите потискали 
бедните с дворцовите си нрави, не подпомагали бедните, било с имот, било 
със справедливост, а и не спазвали вярата, която Месията им е оставил.“

 Как самите завоеватели обяснявали своите военни успехи според 
откъса?

МЕХМЕД НЕШРИ, османски историк, XV в.
Из „ОГЛЕДАЛО НА СВЕТА“

„Разказват, че повелителят също събрал всички държавни мъже и първенци 
на султаната да се посъветва с тях. Най-напред, преди някой да бил казал 
дума, той се обърнал към хаджи Евренос и попитал: „Евренос, как трябва 
да се срещнем с тези неверници и да водим боя? По кой начин ще бъде 
най-лесно?“. [...] Евренос Гази произнесъл молитва и казал: „На нищожния 
роб му се струва, че като се уповаваме на Божията помощ, ние трябва да 
пристигнем по-рано и да заемем удобно място. Те нека дойдат по-късно. 
Ние няма да бързаме. Нека те първи да настъпят. Защото, когато неверни-
ците стоят събрани наедно, се образува една крепост от желязо; не е лесно 
да бъде победена. Но когато настъпват в боя, те се разделят един от друг и 
тогава борбата е много лесна. Това е всичко, което твоят роб знае. 
Останалото най-добре разбира моят султан.“ 

 Какво е значението на думата „роб“ в случай като този? „Роб“ 
ли е в действителност хаджи Евренос бег?

1. Като използвате картата в урока, опишете пътя на османското нашествие 
на Балканите: откъде тръгват и как успяват да превземат различните терито-
рии на полуострова.
2. Потърсете примери от българския фолклор, в които се разказва за „кръв-
ния“ данък, който се събирал в Османската империя.

1. Набезите на османските турци към византийската област Тракия започна-
ли след 1354 г., когато те завладели крепостта Галиполи на Галиполския 
полуостров.
2. При султан Мурад I започнало създаването на специална военна част, 
наречена „нова войска“ или еничари. По-късно бил въведен и „кръвен“ 
данък, който задължавал християнските семейства да дават едно от своите 
деца за попълване на еничарския отряд.
3. През 1387 г. при гр. Плочник войските на сръбския княз Лазар успели да 
победят османската войска. Само след две години в решителна битка на 
Косово поле княз Лазар бил убит, а християнската войска – победена.

1. Защо в Османската империя бил въведен „кръвният“ данък?
2. Защо някои балкански владетели предпочели да се откажат от независи-
мостта си и да признаят властта на турските султани?
3. Кои според вас са основните причини за успехите на османските турци в 
битките им срещу балканските владетели?
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38 ПАДАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ ПОД 
ОСМАНСКА ВЛАСТ (ОБОБЩЕНИЕ)

В този урок ще бъде направено обобщение на най-важното, което сте 
научили досега за Балканите и българската държава през XIV в. Ще си 
припомните основните събития през последните години на България и 
завземането на българските земи от османските турци.

Балканският полуостров през втората 
половина на XIV в. 
През втората половина на XIV в. на Балканите имало непрекъснати 
конфликти както между отделните държави, така и във всяка от тях. 
Борбата за власт била безмилостна. Във Византия пренебрегнали опас-
ността от османците заради борба за престола. Край сръбското крал-

Битката при Никопол (1396 г.) 
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ство се отделили боляри, които управлявали и защитавали сами своите 
земи. Заети с вражди помежду си, те не обърнали достатъчно внима-
ние на задаващата се опасност. Местното население, лишено от защита 
и необучено във военно дело, не можело да се противопостави на на-
шествениците без водач.

Българската държавност през XIV в.
България била разделена поне на три части. Германският рицар Ханс 
Шилтбергер, участвал в битката при Никопол през 1396 г., разказва, 
че съществували три Българии със столици Видин, Търново и Кали-
акра. Нямало силна централна власт, която да обедини българите, и 
всеки владетел сам трябвало да се грижи за своята отбрана. Това се 
оказало сериозна пречка, за да се създаде обща отбрана срещу на-
шествениците. 

Друга причина за успеха на османските завоеватели  било  разделе-
нието в българското общество. Това разделение породило дълбоко от-
чуждение между феодалните владетели и тяхното непосредствено об-
кръжение, както и между висшия клир и обикновените хора. Тежките 
повинности и постоянната бедност настройвали враждебно селяните, 
разпръснати в малки населени места, откъснати едно от друго и лише-
ни от всякаква връзка помежду си. Неспособността на управляващите 
да ги защитят, допълнително ги отчайвала и ги направила лесна плячка 
на завоевателите.

Последни години на българската държава 
През периода от 1371 до 1375 г. султан Мурад предприел настъпление 
срещу българските градове Ямбол, Карнобат и др. След това се насо-
чил към София. Градът бил подложен на продължителна обсада. Опи-
тите на турците да превземат здравата крепост оставали напразни. Но 
те успели да заловят с хитрост организатора на отбраната бан Янука и 
градът капитулирал през 1382 г. След победата на Косово поле новият 
султан Баязид си поставил задачата да довърши завладяването на Бъл-
гария. През 1393 г. той се отправил с голяма войска към Търново. По-
ради отсъствието на Иван Шишман защитата на града била ръководена 
от Патриарх Евтимий.

В продължение на три месеца жителите на Търново отбивали яр-
остните атаки на Баязидовите „борци за вярата“. Обаче гладът и умо-
рата си казали думата. Градът паднал в ръцете на завоевателите на 17 
юли 1393 г.

След падането на Търново турците се насочили към Никопол и зав-
зели крепостта, където се намирал Иван Шишман. По заповед на Бая-
зид българският цар бил убит. Със завземането на Търново и Никопол 
Търновското царство престанало да съществува.  

Причини за успеха на османските завоеватели и за падането на България 
под османска власт
Обмислете и обсъдете следните въпроси:
1. Какви са отношенията между балканските владетели през втората поло-
вина на XIV в.?
2. Какви промени настъпват в българската държава и в обществото през 
този период?
3.  Кои са причините за военните успехи на османските турци?

Баязид се обявява за султан 
(миниатюра от XV в.)

Патриарх Евтимий



БЪЛГАРСКИ ТЕ  ЗЕМИ  



БЪЛГАРСКИ ТЕ  ЗЕМИ  
ПОД 
ОСМАНСКА 
ВЛАСТ
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39 УСТРОЙСТВО НА ОСМАНСКАТА 
ДЪРЖАВА 

В този урок ще научите какво било устройството на Османската 
империя. Ще разберете как се отнасяла османската власт към 
християните в империята.

Мехмед I и неговият диван 
(османска миниатюра)Териториален обхват на османската държава

Турците не завзели изведнъж Балканския полуостров. Били им необ-
ходими около 100 години, за да установят властта си. Към средата на 
XV в. те господствали над Мала Азия, Египет и Северна Африка. В 
техни ръце били повечето балкански държави. През 1453 г. превзели 
Константинопол и го преименували на Истанбул. Така напълно уста-
новили властта си върху някогашната Източна Римска империя.

Централната власт
Османската империя била силно централизирана военно-религиозна 
държава. Султанът бил върховен военачалник и религиозен глава на 
мюсюлманите (халиф). Той бил собственик на земята и имал право 
да се разпорежда с всичко върху нея. Султанът бил пълен господар 
на своите поданици, можел да съди и определя съдбата им. В същото 
време имал и задължението да ги защитава.
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Султанът трябвало да произхожда от династията на Осман. Затова 
и империята, управлявана от тази единствена династия, била наричана 
Османска.

Пръв министър на султана бил великият везир. Той ръководел 
управ лението на икономиката и обществените дела. По-късно пред-
вождал войските вместо султана и водел външнополитическите дела. 
От 47-те велики везири между 1453 и 1623 г. само петима били от тур-
ски произход. Останалите били представители на други народности, 
предимно балкански и приели исляма. Великият везир и останалите 
везири – министри съставлявали султанския съвет, наричан диван.

Османската власт била по-слаба в отдалечените планински райони. 
Там се оттеглило по време на завоеванието голяма част от християн-
ското население. В една гръцка народна песен се казва, че „храбрите 
люде“ предпочитат да живеят в теснините и пустинните места по-ско-
ро с дивите зверове, отколкото с турците. В тези райони местното на-
селение поне донякъде било защитено от произвола на централната 
власт.

Султан Сюлейман Кануни 
(Законодателя), наричан още 
Великолепния

Осман I Гази (Освен че завоюва 
нови територии, създава и много 
закони.)

Османската империя през XVI в.

Организация на завоюваните територии
По време на завладяването на Балканския полуостров османците съх-
ранявали завареното устройство на завоюваните територии. По-късно 
територията на империята била организирана в две големи области, на-
ричани бейлербейства: Румелия в европейските земи и Анадол в Мала 
Азия. Те се делели на по-малки окръзи – санджаци. Във военно-адми-
нистративните области се установили и съдиите, наричани кадии, кои-
то отсъждали според религиозния закон на мюсюлманите – шериата. 

София

Солун
Анкара

Александрия

Бурса

Истанбул
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39

Религиите в Османската империя
Населението било разделено по религиозен признак на отделни миле-
ти (народи). На всички, които не изповядвали исляма, бил наложен до-
пълнителен данък. Най-голям и с най-голямо икономическо значение 
бил православният рум милет. Негов политически началник – милет-
баши – бил Константинополският патриарх.  

Пръв патриарх в османския Константинопол станал Генадий Схо-
ларий. Той приел да бъде духовен ръководител на християните, които 
били наричани с презрителното име гяури (неверници) и рая (безпра-
вен народ). Така Константинополската патриаршия постигнала своята 
отдавнашна цел – да контролира почти целия православен свят. Въпре-
ки това огромен брой християни били принудени да живеят в условия-
та на религиозна дискриминация векове наред. 

Същия статут получили и религиозните водачи на другите немю-
сюлмански народи. Тази специфична организация се съхранила до 
първите десетилетия на XIX в.

Дискриминация – разделяне 
на хората в отделни групи по 
някакъв признак, като хората 
от някоя група се лишават от 
права и възможности, които 
останалите притежават. За 
разлика от толерантност, което 
означава търпимост към друг 
начин на живот, поведение, 
обичаи, чувства, мнения, идеи, 
вероизповедания. 

Кадия раздава правосъдие.
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Мехмед Втори и Генадий 
Схоларий  

ПОЛ РИКО, английски дипломат от XVII в.
  

„Който е запознат със състоянието на Турската империя [...], лесно ще пре-
цени, че главната движеща сила на османското царство се състои от спа-
хиите, еничарите и другите помощни войски. И тъй като управлението им се 
основава главно върху военната дисциплина и закона на оръжието, то зави-
си и се поддържа най-вече от военното устройство...“ 
Спахия – конен войник на султана, на когото е дадена земя за издръжка.

 На какво се крепи Османската империя според автора?

ГЕНАДИЙ СХОЛАРИЙ
ИЗ ПИСМО – ОБРЪЩЕНИЕ ДО ХРИСТИЯНИТЕ 

В КОНСТАНТИНОПОЛ, 1452 г.             
  

„Нещастни ромеи! Защо се заблуждавате, като губите надеждата си в Бога 
и възлагате упование на франките? Защо заедно с имащия да падне скоро 
град [Константинопол] искате да погубите и своето православие?“ 

 Каква е вашата преценка за позицията, заявена тук от Генадий 
Схоларий една година преди завладяването на Константинопол от 
османците? 

Потърсете допълнителна информация за положението и ролята на Констан-
тинополската патриаршия в Османската империя. 

1. Какво административно устройство било установено в Османската импе-
рия?
2. Каква била ролята на великия везир в управлението на Османската импе-
рия?
3. Какво било отношението на османската власт към християнските народи 
в империята?

1.  Османската империя била централизирана държава. Султанът бил върхо-
вен военачалник и религиозен глава на мюсюлманите. Негов пръв министър 
бил великият везир, който ръководел управлението на икономиката и 
обществените дела.
2. Населението на Османската империя било разделено по религиозен приз-
нак. Християните били считани за рая (безправен народ) и гяури (неверни-
ци). Константинополският патриарх получил правото да бъде духовен ръко-
водител на християните в империята.
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40  ОТНОШЕНИЯ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ

Земевладение 
Както управлението, така и земевладението в Османската империя се 
основавали на един основен принцип – разделението на поданиците по 
религиозен признак. 

Цялата земя в границите на империята принадлежала на държава-
та – следователно на султана. С малки изключения всички останали 
получавали правото на ползване, но не и на владение. 

Спахия (гравюра от XVI в.)

 Спахии при Виена (1683 г.) 

В този урок ще научите кой владеел земята и с какво се отличавали 
поземлените отношения в Османската империя. Ще разберете 
каква била структурата на османското общество и какво било 
положението на християнските поданици на империята.
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Спахия

Данъци и задължения 
към държавата 
Немюсюлманите, в това 
число и българите, нямали 
еднакви права с мюсюлма-
ните в империята. Имало 
множество закони, които ги 
отделяли от мюсюлманска-
та рая. Били им наложени 
редица унизителни забрани 
и ограничения. 

Имало данъци, които 
плащали само „неверни-
ците“. Такъв бил данъкът 
джизие. Задълженията, кои-
то християнските поданици 
имали към държавата, били 
по-големи от задълженията 
на мюсюлманите. 

Раята изпълнявала раз-
нообразни трудови повин-
ности, включително ангария 
(безплатен труд), в стопан-
ството на спахията. Имала и 
много задължения към цен-
тралната власт. В продъл-
жение на месеци селяните 
били откъснати от своите 
стопанства и семейства, за 
да строят мостове, крепости, джамии и др.

Освен стопанско тези тегоби имали и символично значение. Те под-
държали високо самочувствие у мюсюлманите – победители и госпо-
дари, и чувство за подчиненост и унижение у победените християни. 

Като върховен собственик на земята, централната власт преразпре-
деляла  приходите от нея, за да задоволява своите нужди и за издръжка 
на войската. „Правоверните“ воини  – спахиите – получавали различни 
по големина владения, наричани тимари. От тях те взимали определен 
от държавата приход. Благодарение на тази система през XVI в. султа-
нът  разполагал  с 250 хил. войници. Толкова  многобройна войска ня-
мал нито един европойски 
владетел. 

Тази част от султански-
те поданици, която плащала 
данъци и носела тежестта 
на стопанското развитие на 
империята, била наричана 
рая. Основните задължения 
на раята били да произвеж-
да, да плаща своите данъци 
и да изпълнява определени 
повинности.



Мюсюлманин води пленници 
християни на принудителна 
работа. (Рисунка от Х. Бек, XVI в.)
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Всекидневен живот: контакти и конфликти 
Мястото на всеки човек в османското общество се определяло от рели-
гиозната му принадлежност.

В Османската империя общността на „правоверните“ била колек-
тивен носител на властта на Аллах. Мюсюлманското население по 
един или друг начин било включено в механизмите за упражняване на 
тази власт. Всеки мъж мюсюлманин бил войник. А немюсюлманите, 
с малки изключения, нямали право да носят оръжие. Затова повечето 
въстания на поробеното християнско население били потушавани още 
в началото им. 

В очите на мюсюлманите султанът бил благодетел на всички свои 
поданици. Но българите християни възприемали религията на господ-
стващата общност като нещо чуждо, а нейните носители – като „без-
божници“. За тях държавният закон не означавал морален дълг. Затова 
често се отклонявали от изпълнение на задълженията си към държава-
та. И били принуждавани да правят това с физическо насилие. 

Джизие (харадж) – паричен 
данък, който се плаща от немю-
сюлманските поданици.
Тимар е правото на ползване на 
земята, което султанът предос-
тавя на своите поданици срещу 
конкретни задължения. 

Влизането на Мохамед II в 
Константинопол (рисунка от 
Бенджамин Констант, 1876 г.)
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Из „ЗАКОННИК“ на Сюлейман I 
За поземлените отношения, данъчната система и категориите

 население

„Земите, които притежава раята, не са нито юшурие, нито хараджие. Те са 
само държавни земи, известни под името арз-и мири (мирийски  земи). 
Голата им собственост е на държавното съкровище; на раята е прехвърлено 
само владението. Те ги орат и жънат и плащат чифт акчеси или юшур.
Когато раята умре и остави син, последният владее земята на баща си, 
никой не може да се меси. Ако не остави син, спахията я дава на друго 
лице с тапия.“ 
Акчеси – поземлен данък, който се плаща за правото да се ползва земята.
Юшур – десятък; данък в натура, който се равнява на една десета част от 
произведената продукция.

СТЕФАН ГЕРЛАХ, германски богослов
 

ИЗ „ДНЕВНИК НА ЕДНО ПЪТУВАНЕ 
ДО ОСМАНСКАТА ПОРТА В ЦАРИГРАД“ (1573 – 1578 г.)

„Бедните хора ежедневно биват изтезавани от преминаващите, на които 
трябва да донасят сено, ечемик и друго, а турците едва им плащат полови-
ната. Отначало не искат нищо да дадат, докато не ги наругаят и ударят, 
защото не се доверяват. [...] Чаушът им взема залог – дреха, ловджийски 
нож, мотика, секира, тепсия за храна или друга покъщнина, за да се грижат 
за този или онзи. Който не дойде или избяга – загубва залога си. Много го 
изоставят и избягват. [...] Робски народ са – не вършат нищо, докато не ги 
ударят и набият, след това тичат и носят каквото поискаш, но преди това не 
изпълняват нищо. Заради това чаушите или другите турци удрят здравата.“            
Чауш – старши стражар (полицай).

Потърсете допълнителна информация, за да отговорите на въпросите:
1. Заинтересовани ли са селяните в Османската империя да повишават 
доходите от земята, която обработват?
2. Допринася ли османската поземлена система за икономическото разви-
тие на империята?

1. Цялата земя в границите на Османската империя се смятала за собстве-
ност на султана. Той предоставял правото на ползване срещу изпълнение на 
определени повинности.
2. Спахиите били воини, които получавали различни по големина владения, 
наричани тимари. От тях те взимали определен от държавата приход срещу 
задължението да се явяват във войската на султана.
3. Поданиците на султана, немюсюлманите, които плащали данъци, обработ-
вали земята и допринасяли за стопанското развитие на империята, били 
наричани рая. 
4. Немюсюлманите в империята нямали еднакви права с мюсюлманите. 
Имало данъци, които плащали само немюсюлманите, и им били наложени 
редица забрани и ограничения.

1. Кой бил собственик на земята в Османската империя?
2. Как спахийската система допринесла за военните успехи на Османската 
империя?
3. Какво било положението на християнските поданици в Османската импе-
рия?

Стефан Герлах Плетена ризница на спахия 
(1480 – 1500 г.)
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41 БЪЛГАРИТЕ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ
В този урок ще научите как живели българите през първите векове 
на османското владичество, и ще разберете каква била ролята на 
селската община за опазване на българските традиции и култура.

Демографски промени
Голяма част от българското население била принудена да се оттегли 
на труднодостъпни места в планините. Понеже завоевателите били 
по-малко от местните хора, те размествали населението, за да не може 
то да им се противопоставя. В началото българите избягвали градове-
те, където преобладавали мюсюлманите. По-голямата част от тях жи-
веела в селата. Някои от българите приемали исляма доброволно, за да 
имат по-добър живот, и постепенно се отдалечавали от своите корени. 
Събирането на момчета за еничари, взимането на момичета за съпруги 
на турците значително намалило броя на българите.

След завоеванието към Балканите се придвижили откъм Мала Азия 
тюркски племена, известни с името „юруци“. Те били пастирско насе-
ление, което обитавало главно планинските области в Тракия, Македо-
ния и Епир. Юруците изповядвали исляма.

В Османската империя продължили да се движат от едно място на 
друго и ромите, дошли в Европа през XI век. Някои роми били запис-
вани в османските данъчни документи. Най-ранното им споменаване 
в такъв документ е от 1430 г. По времето на султан Сюлейман бил из-
даден „Закон за ромите във вилаета Румели“, който определя техните 
данъчни задължения.

Село Долен в Гоцеделчевско. 
(Съвременна снимка. Селото е 
основано от хора, избягали от 
помюсюлманчване. През 1977 г. 
е обявено за исторически и 
архитектурен резерват.)   



Българското семейство
Християнската религия и морал издигали 
семейството като основна ценност. В ус-
ловията на османското господство българ-
ското семейство съхранявало, развивало и 
препредавало достигнатия опит, традици-
ята и съзнанието за етническа и културна 
принадлежност.

Всички български мъже и жени се стре-
мели да създадат семейство, тъй като об-
ществото се отнасяло отрицателно към без-
брачието.

Селската община
Огромната част от българското население 
живеела в селата. Селата и техните земли-
ща били единственото пространство, в кое-
то протичал животът на много българи. В продължение на цели векове 
селската община била „отечеството“ на българите. Дори в началото на 
XIX в. българският духовник и книжовник Софроний Врачански пише 
в своята автобиография: „Моето отечество бе Котел“. 

Българинът и българката се раждали, създавали семейство и от-
глеждали децата си в своето „малко отечество“. Няколко села говоре-
ли свой диалект и носели свои традиционни носии. Празнували цър-
ковните и семейните празници заедно със своите роднини и съседи. 
Много села били уединени, особено тези, които били разположени в 
планинските райони. Понякога две съседни села имали различни думи 
за едно и също нещо.

Селската общност била най-сигурната опора за отделния човек. Из-
вън нея той се чувствал незащитен и несигурен. Заплахите по пътища-
та и непредвидимите срещи с непознати принуждавали българите да 
се затворят в своите села. Те избягвали всичко, което им се струвало 
чуждо и поради това – враждебно. Такива били не само разбойниците, 
но и представителите на „чуждата“ власт. 

Селяните имали своя собственост, която трябвало да защитават. 
Селата имали своята вътрешна организация – селската община. Общи-
ната избирала свои представители пред ос-
манската власт. Те носели стари славянски 
имена, като кнезове и кметове, или нови с 
турски произход, като кехаи, коджабашии и 
мухтари. 

Селските първенци били отговорни пре-
ди всичко за събирането и плащането на да-
нъците, за изпълнението на държавните за-
дължения и ангарията към местния спахия. 
Те надзиравали как се използват общите 
пасища и гори, водениците и напоителни-
те съоръжения. Общинарите поддържали 
също така църквата и назначавали свеще-
ници. 

Селската община била най-устойчивата 
социална общност, която съхранявала етни-
ческата и културната самобитност на бъл-
гарите.

Български селянки (Рисунка от 
Х. Бек,1586 г.)

Български селяни (Рисунка от 
Х. Бек,1586 г.)

171



172

41

Животът на българите в града
Градовете в Османската империя били разнородни. В тях живеели 
християни и мюсюлмани. Две религии и два начина на живот съжи-
телствали и се сблъсквали всекидневно. Гражданите също били обло-
жени с тежки данъци.

Веднага след османското завоевание на мястото на дворците и 
църквите били издигани конаци, джамии и др. През 1435 г. била пос-
троена първата джамия в бившата столица Търновград. Според рели-
гията на населението се оформили и отделните части на османския 
град – махалите (турска, българска и т.н.). 

Църквата била центърът на общия градски живот на българите. 
Неделната служба била задължителна за всички. Задължително било 
и присъствието на литургията за големи празници. Обща грижа на 
гражданите християни били поддържането на храма и издръжката на 
свещеника. Тези дейности били организирани от църковните настоя-
телства. Някои по-богати хора давали средства за изграждането или 
възстановяването на религиозните храмове. Това били т.нар. ктитори.

Ктиторът на Кремиковския 
манастир Радивой и неговото 
семейство поднасят 
църквата в дар на софийския 
митрополит и на патрона 
св. Георги Победоносец. 
(Стенопис в старата църква на  
манастира, XV в.)

Демографията е наука, която 
се занимава със състоянието и 
броя на населението. 
Конак – административна 
сграда. 
Ктитор или спомоществова-
тел – почетно наименование 
на лица, дарили средства за 
изграждане на религиозни 
храмове. Обикновено образи-
те им били изографисвани в 
стенописите на храма, построен 
с техните средства.
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Шахбединовата Имарет джамия 
(Пловдив,1444 – 1445 г.)

ПИЕР ЛЕСКАЛОПИЕ, ФРЕНСКИ ДИПЛОМАТ
  

Описание на български къщи в околностите на Русе, 1574 г.
„Къщите им [на българите] не са издигнати на етажи. Имат само едно при-
земие, оградено с пънове и пръти, забодени в земята. […] Тия стени са 
измазани с пръст, смесена с начупена трева, от което те приготвят мазилка.  
[...] Под един и същ покрив живеят всичките им животни с тях така нечисто, 
че не можейки да понасяме миризмата, ние често се настанявахме под 
някое дърво.“

Описание на Пловдив, 1574 г.
„На 2 април спахме в Пазарджик, малко тържище, градче, населено с много 
турци. На трети беше турският Байрам, техният Великден, който празнуват 
два пъти годишно с големи веселия. Те се люлееха, както правят малките 
деца у нас, седнали на двойно провесено въже.
Вечерта минахме през Филипополис [днес Пловдив], древен град, седалище 
на бащата на Александър Велики. [...]
Вътрешността на града е била съвсем разрушена и построена отново по 
турски с малки къщички от пръст и дъски. Врагове на древността, османци-
те са изгорили и унищожили всичко, което са намерили – статуи и надписи. 
Наистина те прикриват това си безбожие под маската на суеверията си или 
казват, че статуите и надписите са забранени от Бога, който не желае 
други надписи и почит, освен към самия Него, и от ревност е забранил вся-
какво изобразяване.“

ХАНС ДЕРНШВАМ, ГЕРМАНСКИ ФИЛОСОФ И ПЪТЕШЕСТВЕНИК
ИЗ ДНЕВНИК ЗА ПЪТУВАНЕТО МУ ДО ЦАРИГРАД ПРЕЗ 1553 – 1555 Г.

  
Общо описание на българските села, 1553 г.
„България е прекрасна плодородна страна, от двете страни има големи пла-
нини. Има ниви, лозя, но са пусти и буренясали. Има хубава паша за доби-
тъка и хубав добитък. […] Има също рекички и гори, но къщите, в които 
трябва да живеят хората, са съвсем окаяни. [...] Българите нямат право да 
носят хубави дрехи. Ходят всички в сиви и бели ямурлуци, нямат нито 
обуща, нито ботуши, а само цървули от необработена волска кожа и чорапи 
до коленете.“

Потърсете информация за развитието на селището, в което живеете (или 
друго близко разположено селище) през османския период: как живели 
хората, от какво се препитавали и т.н.

1. Каква била ролята на селската община за опазване на традициите и кул-
турата на българите?
2. Защо българите от селата изпитвали страх към всичко ново и непознато?
3. С какво се различавал животът на хората в селото и в града в Османската 
империя?

1. Преобладаващата част от българите в Османската империя живеели в 
селата. Селската общност била най-сигурната опора за отделния човек, 
където той се чувствал защитен. 
2. Селската община била форма на самоорганизация на българите. Тя регу-
лирала отношенията между хората в селото и допринасяла за опазването на 
тра дициите. Общината избирала свои представители пред органите на 
ос ман ската власт. Всички задължения на селяните се осъществявали с 
посредничеството на общината и пак чрез нея те отправяли оплаквания към 
органите на централната власт. 
3. Градовете в Османската империя били разнородни – в тях живеели и 
мюсюлмани, и християни. Това довело до обособяване на отделни махали 
според религията на населението.

Османци с християнски роби 
(рисунка от 1639 г.)
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42 ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА – 
ОБЕДИНИТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

В този урок ще научите каква била ролята на Православната църква през 
първите векове на османското господство. Ще разберете защо манастирите се 
превърнали в основни средища за съхраняване на народността и българския дух. 

Православната църква след османското завоевание
След завладяването на Константинопол през 1453 г. султан Мехмед II 
дал на Вселенската патриаршия правомощията на духовен и полити-
чески ръководител на християните. Скоро след това бил въведен нов 
данък, т.нар. пешкеш. Буквално тази дума означава „дар“, „подарък“. 
Патриархът трябвало да плати този данък на султана, за да бъде из-
бран. Този обичай отворил пътя за злоупотреби във висшите среди на 
Православната църква.

Така висшата църковна власт се оказала зависима от султана. На-
селението в завоюваните земи можело да разчита само на местните 
свещеници и монаси. Тяхната роля във всекидневния живот била из-
ключително важна.

Църкви и манастири в българските земи
Тъй като населението било разграничавано според религията си, след 
падането на българската държава под османска власт единствено Църк-
вата можела да обедини българите християни. Унищожаването на Тър-
новската патриаршия лишило българите от техния религиозен център. 

Много от българските духовници избрали да избягат и да продъл-

Кремиковският манастир „Св. 
Георги“ близо до София 
(Първото сведение за него е 
от 1493 г., но се смята, че е 
съществувал по времето на цар 
Иван Александър.)
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Тронът на православния 
Вселенски патриарх в 
Цариградската патриаршия

жат своята дейност в други православни страни. Ученикът на Патриарх 
Евтимий Григорий Цамблак дори станал митрополит в Руската църква. 
Самият Евтимий бил заточен в Бачковския манастир, където починал. 

Особено важна роля за съхраняването на народността играели и 
манастирите. По време на завоеванието те били разграбвани и уни-
щожавани като символи на християнската вяра. Но още през втората 
половина на XV в. започнало тяхното възстановяване. 

Рилският манастир се превърнал във важно книжовно средище. 
Там работел известният книжовник Владислав Граматик, който напи-
сал „Рилската повест“. В нея той разказва за пренасянето на мощите 
на св. Иван Рилски в манастира и всъщност представя положението на 
българския народ скоро след падането на българската държава. 

По течението на р. Искър действали около 40 манастира. През XVI в. 
София и околностите ѝ били наричани „Малката Света гора“. В запад-
ните български райони, в Македония, около Търново и в Средна гора 
също имало много манастири.

Основната функция на манастирите била да проповядват и да раз-
пространяват християнската вяра. В тях се съхранявали старите кни-
ги и се създавали нови, в които били описвани историческите съби-
тия. Така те ставали част от историческата памет на българите. Там се 
обучавали бъдещите монаси и свещеници, които разпространявали не 
само вярата, но и българското четмо и писмо. Били създавани жития на 
нови светци, които загивали не само заради християнската религия, но 
и заради българската чест. 

Такива светци били Георги Софийски и Никола Софийски. Жи-
тиеписците поп Пейо и Матей Граматик съхранили техния пример за 
поколенията. В житието на Георги Софийски поп Пейо разказва как 
турският началник увещавал Георги да се откаже от християнството и 
да приеме мюсюлманското „добро и лесно учение“. Обещавал му да го 
ожени за дъщерята на най-богатия и влиятелен човек в града и така да 
получи голямо богатство, „почести и слава“. В отговор Георги попи-
тал: „Тази чест и слава, за които ми говори, вечно ли съществуват, или 
свършват тук?“. Той бил убеден, че християнската вяра и праведният 
живот са по-важни от всяко богатство. Къпиновският манастир „Св. 

Николай Чудотворец“ (Търновско 
Манастирът е основан през 1272 г.) 
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Икона на св. Мъченик Георги 
Нови Софийски

Българската култура през XV – XVII  в. 
Традицията на българската книжовност от Средновековието продъл-
жила и през XV в. В София например възникнала нова школа. Именно 
тук били създадени житията на св. Георги Софийски и св. Никола Со-
фийски. Те изцяло носят белезите на средновековната житиепис. 

Липсата на българска държава и независима Църква се отрази-
ла върху духовния живот на българите. Естетическите им представи 
и ценности се съхранили единствено във фолклора. Обикновените 
хора изповядвали едно по-особено християнство, наситено със стари 
езичес ки вярвания и празници, което днес наричаме „простонародно 
християнство“. 

Голяма част от историческите представи били достъпни само чрез 
фолклора – всепобеждаващият Крали Марко, добрите хайдути, трите 
синджира роби и т.н. Фолклорът отразявал ежедневието на хората – жът-
вите под палещото слънце, скованите от студ земи през зимата, грижата 
за добитъка, общите веселби, страха от болестите и т.н. Всичко това на-
мерило място в приказки и поверия, в тъжни и весели песни. 

Общуването с мюсюлманските съседи привнесло в българския 
фолклор някои нови елементи, които имали корени още в античния 
Изток. Постепенно с разрастването на селищата и с развитието на тър-
говията българите опознавали света извън своя тесен домашен кръг, 
сравнявали се с другите и обогатявали своята култура.

Стенопис от старата църква на 
Кремиковския манастир
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СТЕФАН ГЕРЛАХ, ГЕРМАНСКИ БОГОСЛОВ
ИЗ „ДНЕВНИК НА ЕДНО ПЪТУВАНЕ ДО ОСМАНСКАТА ПОРТА В ЦАРИГРАД“ (1573 – 1578 Г.)  

 „Черквата се казва „Св. Георги“, разположена е на един хълм между дърветата. Тя е тясна и по 
време на службата вътре стояха само няколко стари мъже, жените бяха отпред и без всякакво 
внимание или набожно смирение бърбореха една с друга както на обикновено място. […] 
Хората отиваха един след друг при свещеника, който стоеше пред вратата на олтара и даваше 
всекиму пълна лъжичка от потира. Това се вършеше обаче много непочтително: когато някои 
отиваха при свещеника да вземат причастие, той ги питаше нещо и се смееха заедно и разме-
няха няколко думи. […] Водеха и две-тригодишни деца, на които даваше причастие, и аз видях 
как едно дете го изплю.“

 Според текста били ли са „добри“ християни българите през XVI в.?

ПОЛ РИКО, АНГЛИЙСКИ ДИПЛОМАТ
ИЗ „СЕГАШНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ

И НА ГРЪЦКАТА ЦЪРКВА“ (1668 Г.)
  

„Наблюдавах, че отегчителната продължителност без прекъсване на литургиите накърнява твър-
де много жарта на истинската преданост и обич, които трябва да се изпитват при почитане на 
чистия и непостижим дух на всемогъщия Бог. Заради това и свещениците претупват службата 
си, както учениците уроците си, произнасяйки думите толкова бързо и замъглено, че звучат 
нечленоразделно и неразбираемо и им липсва обаяние или сила над лицата, които биха желали 
да се отдадат на молитви.“    

ВЛАДИСЛАВ ГРАМАТИК
ИЗ „РАЗКАЗ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА МОЩИТЕ 

НА ИВАН РИЛСКИ В РИЛСКИЯ МАНАСТИР“ („РИЛСКА ПОВЕСТ“)
  

„Малко след това те [турците] завладяха и българските области подобно на някое слабо гнездо. 
[...] Напълно запустяха много области и села заедно със светите манастири и с божествените 
храмове, унищожени от огън.
Тогава се събори и съвършено запустя и пресветата обител на богоносния отец, която е в 
Рилската пустиня – където преподобният, когато беше жив, прекара страдалчески и постничес-
ки, безплътен и ангелски живот [...].
След дълго време, когато престанаха военните сражения, които по-преди ставаха по български-
те земи, и когато общественият живот потече пак спокойно, явиха се едни мъже миряни. Те 
бяха благочестиви и благородни по потекло, а по народност – българи. [...] И понеже намериха 
всичките манастирски здания съвършено съборени и разрушени, освен единствената църква и 
кулата, те, подпомогнати от Бога, тутакси пак въздигнаха всичките от основи.“

Намерете информация в интернет за манастир, който съществувал през XV – XVII в. Опишете неговата 
дейност и значението му за опазването на българския дух. 

1. Защо християните в Османската империя можели да разчитат предимно на местните свещеници и 
монаси, но не и на висшата църковна власт?
2. Каква била ролята на манастирите в българските земи през XV – XVII в.?
3. Как религията допринасяла за съхраняването на българската народност?

1. Вселенската патриаршия получила правото да бъде духовен и политичес ки ръководител на христия-
ните в Османската империя. Висшата църковна власт обаче била зависима от султана.
2. След унищожаването на българската държава единствено Църквата можела да обедини българите 
християни. Важна роля за съхраняването на народността и българския дух имали манастирите. Те били 
не само религиозни, но и книжовни средища.
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43 СЪПРОТИВАТА НА БЪЛГАРИТЕ 
СРЕЩУ ОСМАНСКАТА ВЛАСТ 

В този урок ще научите как българите се противопоставяли на чуждата 
власт през първите векове на османското господство; кои са хайдутите и 
защо те остават в народното съзнание като герои и закрилници. Ще 
научите също и за опитите на европейските владетели да се противопоставят 
на османското нашествие в Европа.

Опит да се спре разширението на османската 
власт в Европа
След Търново османците превзели и Видинското царство, където уп-
равлявал Иван Срацимир. Те обаче не продължили на запад, а пред-
почели да се върнат и да съсредоточат усилията си срещу Константи-
нопол. Това се опитали да използват синът на последния търновски 
цар Фружин и неговият братовчед Константин. С помощта на други 
балкански владетели те на няколко пъти влизали в сражения, дори ус-
пявали да освободят поне за кратко някой град. Но балканските дър-
жави били разединени и не успели да изградят обща съпротива срещу 
нашествениците. 

Не успели да получат помощ и от Западна Европа, защото и две-
те големи начинания, които европейците организирали срещу осман-
ското настъпление, се провалили. През 1396 г. войските на унгарския 
крал Сигизмунд претърпели поражение. По-късно, през 1443 – 1444 г., 
големият поход на кръстоносци от цяла Европа, предвождани от пол-
ско-унгарския крал Владислав III Ягело и воеводата на Трансилвания 
Янош Хуниади, завършил с погрома му при Варна.

Османската империя през 
XVI – XVII в.
Владислав III Ягело (Варненчик)
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Хайдутството 
Османците наложили в българските земи своята централизирана власт. 
Българите живеели в териториите, които били най-близо до столицата 
на империята. Поради това контролът на османската власт върху тях 
бил неизбежен. Освен това по време на завоеванието част от българ-
ската аристокрация била унищожена и прогонена, а друга част пред-
почела да служи на турците. Българите били лишени от предводител, 
който да ги обедини и да организира тяхната съпротива. 

Поради това из българските земи се разпространило хайдутството. 
То съществувало през целия период на османската власт. Хайдути ста-
вали недоволните от властта. Те се укривали в планините. Дружините 
им били малобройни, но местните хора им помагали. Във фолклора 
хайдутите се възпяват като народни закрилници, които отмъщават за 
неправдите и мъките на обикновените българи. Народната памет е съх-
ранила имената на много хайдушки войводи ‒ Момчил, Чавдар, Новак, 
Страхил и др. Хайдушките дружини се присъединявали към войските 
на влашките воеводи, унгарските и австрийските военачалници в бор-
бата им срещу османците.

Хайдути. Художник (Феликс 
Каниц, XIX в.)

Герб на фамилията Пеячевич от 
Чипровци
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Организираната съпротива на българите през XVI – XVII в.
Българите се включвали в чуждите армии повече като водачи и съвет-
ници, отколкото като реална военна сила. Но щом в близост до българ-
ските земи се намирала християнска войска, те организирали бунтове 
с надежда, че ще бъдат подкрепени. 

По време на войните между Австрия и Турция българите някол-
ко пъти се вдигнали на бунт. През 1595 г. бил организиран заговор. В 
него взели участие не само българи, но и християни от други страни. 
Организатори на заговора били дубровнишките търговци Павел Джор-
джич и братя Соркочевичи, гръцкият митрополит Дионисий Рали и 
никополският първенец Тодор Балина. През 1598 г. влашкият воевода 
Михаил Храбри преминал Дунав с войската си. Той победил пашата на 
Силистра и успял да опожари редица градове. Заговорниците решили, 
че дългоочакваният момент е настъпил, и обявили въстание в Търново. 
Започнало Първото търновско въстание. Бунтът бил потушен жестоко. 

Европейските владетели продължавали действията си срещу ос-
манците. През 1686 г., по време на войната между Османската империя 
и Венеция за остров Крит, избухнало т.нар. Второ търновско въстание.
То също завършило без успех. 

Най-сериозен израз на съпротивата и стремежа към отхвърляне на 
турската власт било Чипровското въстание през 1688 г. То избухнало 
веднага след като австрийската армия превзела Белград. Две чети, во-
дени от Георги Пеячевич и Богдан Маринов, които действали заедно 
с австрийците, се насочили към Чипровци. Населението от околните 
селища ги подкрепило, но въпреки това делото им не завършило с ус-
пех. Въстаниците били разбити, селата – опожарени, а много хора от 
областта били взети в робство или изселени по други места. 

Скоро след това последвали бунтове в Кюстендил, Разлог и в земи-
те на днешна Македония. Българите не получили очакваната подкрепа 
отвън и постепенно тяхната съпротива започнала да затихва. 

Чипровският манастир, 
(Опожаряван два пъти от 
османците – през 1688 г. и през 
1806 г.)
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През 1690 г. във Видинска, Берковска и Ломска кааза бродела хайдушка чета 
под водачеството на войводата Черноречки. В една заповед до войводата на 
Ефляк (Влахия) се казва, че една хайдушка чета се прехвърля във Влашко след 
успешни действия.
Заповедта до войводата на Ефляк гласи:
„Хайдутите Андрей от с. Бешевиче, спадащо към кааза Видин, Стойне от с. Ле-
шовиче, Столе от Пирехоща, спадащо към кааза Поломие, Мирчо и Вълчо от с. 
Вълчедръм, Курмуш от с. Караш, [...], дванадесет разбойници и попът на Черна 
река – тези именувани разбойници. Заедно с подведените от тях повече от сто 
разбойници се разбунтували из Видин, Бане, Кутловица, Берковица и окол-
ността. Изпратеният срещу хайдутите действащ одрински бостанджибашия 
Реджеб [...] научил, че те са в планината „Магарешки рудник“, и пристигнал 
там. Щом се научили, три дни преди това те намерили убежище при Димитраш-
ко капудан на Бистриче и при капудана на войводата на влашка земя. Като ги 
покровителствали, те преминали на отвъдната страна на Ефляк и се спасили от 
дошлите да ги заловят бойни сили.“
Бостанджибашия – началник в охраната на султанския дворец.

ОТКЪС ОТ НАРОДНА ПЕСЕН ЗА ХАЙДУШКИЯ ВОЙВОДА СТРАХИЛ
  

Прочул се Страхил войвода 
по тая Стара планина, 
че ми е страшен хайдутин 
и сиромашки закрилник. 
Никой не може го хвана, 
го хвана да го издаде, 
на турци да го предаде... 
Един е Страхил войвода, 
него не могат излъга. 
 

 С какво се е прочул Страхил войвода според народната песен?

Намерете в интернет народна песен за хайдутин. Как е представен образът 
на хайдутина? Откривате ли разлика между историческите факти и народни-
те представи за неговите дела?

1. Защо народната памет възпява хайдутите като герои и народни закрилни-
ци?
2. Защо опитите на българите да възстановят независимостта си през първи-
те векове на османското господство, завършвали с неуспех? 

1.  Хайдутството било най-разпространената форма на антиосманска съпро-
тива през XV – XVII в. Народът възприемал хайдутите като герои и закрил-
ници.
2. По време на войните между Австрия и Турция българите неколкократно 
се вдигали на бунт. През 1598 г. избухнало Първото търновско въстание.
3. През 1686 г., по време на войната между Османската империя и Венеция, 
българите в Търново отново се вдигнали на бунт. 
4. Най-добре организираният опит за отхвърляне на турската власт през 
XVI – XVII в. било Чипровското въстание през 1688 г.
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ИСТОРИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ (УПРАЖНЕНИЕ)

Из БОГОСЛУЖЕБНА КНИГА ОТ МАНАСТИРА 
„СВ. ПАВЕЛ“ В СВЕТА ГОРА

  
„В лето 1598.  И беше в тия времена скръб и тъга […]. И тогава 
повдигнаха се турците с огромно множество агарянски воини: 
татари, перси, черкези, скити и не е възможно да се преброи 
тогава събраното воинство, което се повдигна от източните 
страни срещу угрите (унгарците); и превзеха там няколко града, 
и поплениха, и поробиха унгарската земя. И тогава се възвър-
наха и иззимуваха в сръбската земя […]. Оле тогава какви скър-
би изпита тая земя! Вкратце ще ви изрека: села и градове пале-
ха, и църкви много опустяха, и свети икони изкрадоха, и светите 
места оскверниха и изкопаха, и тогава в лютото зимно време 
мнозина влачени голи по земята бяха, едни бяха съсечени, 
други стреляни […]. Други в чужда земя бяха водени и раз-
пръсквани. Бе тогава горко ридание и плач, един от друг ги раз-
деляха, брат от брата, син от баща.“ Моравия е историческа област в дн. Източна 

Чехия.
Силезия е историческа област в дн. Полша и 
Чехия.

Манастир „Св. Павел“ (Света 
гора, Атон, около Х в.)



ПОЛ РИКО, АНГЛИЙСКИ ДИПЛОМАТ
Из „СЕГАШНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОСМАНСКАТА 

ИМПЕРИЯ И НА ГРЪЦКАТА ЦЪРКВА“ (XVII в.)
  

„През 1663 г. татарите, призовани в помощ на турците заради 
войната в Унгария, вършили набези в Унгария, Моравия и 
Силезия, ограбили и опожарили всички градове и села и отвели 
160 хиляди пленници за една година. Точният им брой научих 
от чиновниците, които имат сигурни сведения за пенджика, т.е. 
удостоверение, давано за всеки пленник; защото татарите като 
истински разбойници плячкосват всичко, каквото им попадне. И 
за да не мамят турчина, като отвличат и му продават негови 
собствени поданици и роби, те са задължени да издават опре-
делени удостоверения с имената, страните и възрастта на плен-
ниците.“

Прочетете внимател-
но двата документа и отгово-

рете на въпросите:
1. Къде се развиват събитията, описани 

в двата документа?
2. Кои са участниците в описаните събития? 

Какви сведения получаваме за тях?
3. Откривате ли противоречия или съвпаде-

ния в информацията, която се съдържа в 
двата документа?

4. Смятате ли, че двата документа са 
надежден източник за описаните в 

тях събития? Обосновете отго-
вора си.

Манастирът „Св. Павел“ бил населен предимно 
със сръбски монаси.
Света гора или Атон още от Средновековието 
събира монаси в 20 манастира, покровителствани 
от владетелите на православните държави. При 
завоюването на Балканите турците се опитали да 
разрушат манастирите и да прогонят монасите, 
но впоследствие се отказали. Атон останал едно 
от най-важните средища на правос лавната вяра и 
култура. 
Татарите, персите, черкезите и скитите са наро-
ди, които живеели в Османската империя.
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Манастир „Св. Павел“ (Света 
гора, Атон, около Х в.)

Манастирската църква



ХРОНОЛОГИЧНА ТАБЛИЦА 

Западна и Централна Европа  
през Средновековието

ЗАПАДНА И ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО

395 г. Разделяне на Римската империята на Източна и Западна Римска империя

410 г. Готите нападат Рим

457 – 751 г. Управление на Меровингите

481 – 511 г. Управление на Хлодовех, франкски крал

Краят на V в. Франките приемат християството

711 – 719 г. Арабите се настаняват в днешна Южна Испания

732 г. Битка при Поатие

752 – 768 г. Управление на Пипин III, бивш майордом и начало на Каролингската династия 

768 – 814 г. Управление на Карл Велики – крал и император

843 г. Договорът от Вердюн и разделяне на империята на Карл Велики между внуците му

Първата половина на  IX в. Създаване на Великоморавското княжество

925 г. Обявяване на Хърватия за кралство

931 г. Създаване на независимо сръбско кралство

936 – 973 г. Управление на Отон I, крал и император от 962 г. 

987 – 1328 г. Династията на Капетите управлява Франция

1000 г. Начало на Унгарското кралство

1096 г. Начало на Първия кръстоносен поход

1099 г. Кръстоносците превземат Йерусалим

1203 – 1204 г. Обсада и превземане на Константинопол от кръстоносците от Четвъртия поход

1204 – 1261 г. Латинска империя в Константинопол

1337 – 1453 г. Стогодишна война между Франция и Аглия

1347 – 1349 г. Начало на епидемиите от чума

1443 – 1444 г. Поход на крал Владислав Ягело на Балканите

1445 г. Начало на книгопечатането

1492 г. Христофор Колумб открива Новия свят
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ХРОНОЛОГИЧНА ТАБЛИЦА 

Византия

ВИЗАНТИЯ

Краят на V в. Прогонване на готите от Балканите

528 – 565 г. Управление на император Юстиниан I

705 г. Император Юстиниан II и кан Тервел обсаждат Константинопол

717 г. Арабска обсада на Константинопол

811 г. Кан Крум рагромява армията на Никифор Геник

863 г. Мисия на св. св. Кирил и Методий във Великоморавия

927 г. Българо-византийски договор

971 г. Император Йоан Цимисхи превзема източните части на България

986 г. Първи поход на Василий II срещу българите

991 г. Втори поход на Василий II срещу българите

1018 – 1185 г. Династия на Комнините

1185 – 1186 г. Въстание на братята Асеневци срещу византийската власт

1203 – 1204 г. Обсада и превземане на Константинопол от кръстоносците  от Четвъртия поход

1235 – 1236 г. Българо-никейска обсада на Константинопол 

1261 г. Възстановяване на византийската власт в Константинопол

1353 – 1354 г. Настаняването на османските турци в Галиполи

1453 г. Падане на Константинопол под османска власт
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БЪЛГАРИЯ 

Средата на VII в. Управление на кан Кубрат

680 – 681 г. Първо известие за съществуването на българска държава по долното течение на р. Дунав

705 г. Император Юстиниан II и кан Тервел обсаждат Константинопол

717 г. Арабска обсада на Константинопол. Участие на кан Тервел в отблъскването на арабите.

799/801 – 814 г. Управление на кан Крум

811 г. Кан Крум рагромява армията на Никифор Геник

852 – 889 г. Управление на кан/княз Борис

864/865/866 г. Покръстване на българите 

876 – 946 г. Св. Иван Рилски

893 – 927 г. Управление на цар Симеон 

894 – 896 г. Война между ромеи и българи

914 г. Превземане на Адрианопол (Одрин) от българите

917 г. Българска победа в битката при Ахелой

927 г. Българо-византийски договор

927 – 969  г. Управление на цар Петър 

971 г. Император Йоан Цимисхи превзема източните части на България

986 г. Първи поход на Василий II срещу българите

991 г. Втори поход на Василий II срещу българите

997 – 1014 г. Самуил – цар на българите

1018 г. Падане на България под властта на Византия 

1185 – 1186 г. Въстание на братята Асеневци срещу византийската власт

1197 – 1207 г. Управление на цар Калоян

1205 г. Победа над кръстоносците при Адрианопол (Одрин). 

1218 – 1241 г. Управление на цар Иван Асен II

1235 – 1236 г. Българо-никейска обсада на Константинопол 

1323 – 1330 г. Управление на цар Михаил Шишман

1393 г. Превземането на Търново от османците

1396 г. Битката при Никопол

1444 г. Битката при Варна

ХРОНОЛОГИЧНА ТАБЛИЦА 

България
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