Предпазител на меч от Плиска
Валери Йотов

През 2005 г. в настлана с тухли яма, заедно
с предмети от желязо, мед, бронз, кост и стъкло, общо 25 бр., в Плиска е открит интересен
бронзов предмет (обр. 1 1, 2). Направен е чрез
отливане. Представлява осмоъгълна втулка отгоре, която се разширява и продължава с извити
надолу рамена. Долната част завършва с елипсовидна в сечение втулка. Размери: височина – 67
мм, ширина 64 мм.
Проучвателят П. Георгиев1 вече публикува
бронзов калъп за производство на арабски монетовидни знаци (брактеат или имитация на динар, дирхем или фелс), който е открит в същата
яма. Времето на укриването, според Георгиев,
е първата половина на ХІ в. и е свързано найвероятно с първите нападения (30 – 40 г. на ХІ в.)
на печенегите на юг от р. Дунав (Георгиев 2008,
353–364).
Формата и основните характеристики на
предмета „втулка – рамена – втулка“, както и
сравняването с подобни паметници, позволяват
определянето му като предпазител на ръкохватка на меч. За времето на българското средновековие са ми известни няколко такива предпазителя: от Плиска (обр. 2) (Станчев 1955, 207, рис.
24), от крепостта на дунавския остров Păcuiul lui
Soare (обр. 3) (Diaconu 1972, 137, Pl. XX: 11), от
района на с. Галово (меч и предпазител), в насипа на Островския окоп (обр. 4) (Николов 1962,
36, обр. 9) и един с неизвестно местонамиране
в Североизточна България (обр. 5) (Йотов 2004,
40, кат. № 429, обр. 12: 429, табло ХХІХ).
В статия посветена на византийското и арабско оръжие и екипировка, известният английски изследовател на средновековно въоръжение
и снаряжение D. Nicolle специално се спира на
1
Благодаря на колегата Павел Георгиев, който вече няколко пъти ми предоставя възможността да публикувам паметници, които са открити на археологически обекти, на
които той е ръководител.
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няколко подобни предпазители на мечове. Едни
от тях той нарича втулчати или с яка – „the sleeve
or collar extending beneath“, а други, с форма на
буквата „D“ – „the D-shaped sword – guard“. Припомняйки мнението на Ada Bruhn Hoffmeyer, че
много от бойните техники с меч (сабя) идват в
Европа от ислямския свят (Hoffmeyer 1961, 43),
D. Nicolle заключава, че навярно някои от включените в тези две групи предпазители на мечове
са създадени в съседните на Византийската империя арабски земи (Nicolle 1991, 305–306).
В каталога към цитираната статия, а също и
в друга статия D. Nicolle включва един предпазител на меч (обр. 6), който е като плисковския.
Произхожда от Централна Арабия (Сирия ?), и
по-конкретно – пътната станция al-Rabadhah
(Nicolle 1991, 312, fig. 3-a; Nicolle 2002, 164, kat.
No 38). Предпазителят е бронзов2, както е посочено в едно популярно списание на руски език
(Фарисы 2002, 9). D. Nicolle датира предпазителя от пътната станция al-Rabadhah в VІІІ – ІХ в.,
каквато е и датировката в руското списание. С
голямо основание може да се допусне, че предпазителят от Плиска и този от пътната станция
al-Rabadhah са лети в направени от една и съща
матрица калъпи.
Еднакъв на разглеждания предпазител от
Плиска и на този от al-Rabadhah е открит през
1905 г. в югозападната част на акропола на Херсонес Таврически, сега в експозицията на музея (обр. 7) (Йотов 2009, 251–261, рис. 1). Също
е бронзов, горната част е счупена. В музейния
картон е записана и датировка на предпазителя
в Х в.
Така, сравнявайки разглеждания паметник от
Плиска, засега имаме два еднакви предпазителя.
Датировката на предпазителите от al-Rabadhah
2
Според D. Nicolle е железен, но английският автор
греши.
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Обр. 1. Предпазител на меч от Плиска (преди и след реставрация)

б
а
Обр. 2. Предпазител на меч от Плиска
(открит в 1948 г.)

Обр. 3 а, б. Предпазител на меч от крепостта на
дунавския остров Păcuiul lui Soare

и от Херсонес Таврически кореспондира с датата, която дава и откривателя на предпазителя от
Плиска П. Георгиев – началото на ХІ в. Развитото от D. Nicolle мнение за влиянието, което е
оказвал арабския военен опит върху Империята
(виж още: Fehér 2001, 157–164), косвено се подкрепя от намерения в Плиска, заедно с предпазителя на меч, бронзов калъп за производство на
арабски монетовидни знаци.
От многото художествени паралели на подобни предпазители на мечове у D. Nicolle ще посоча по-близките като форма, макар и те да са доста стилизирани. Имам предвид мечът в ръката
на библейския воин Голиат (обр. 8) на каменния
релеф в екстериора на арменската църква "Светия кръст" (915-921), езерото Ван, Турция (P.
Donadebian 1987, 379, fig. 251; D. Nicolle 1991,
fig. 30), два меча (обр. 9) при една неидентифицирана фигура от Kitab al Kawakib al Sufar с датировка 1009 г. (Abbasid Iraq или Fatimid Egipt

– D. Nicolle 1991, fig. 46) и мечовете (обр. 10) в
три сцени от едно Коптско Евангелие от Dumyat,
Египет с датировка 1179/80 г. (D. Nicolle 1991,
fig. 48: a-c)
Трите еднакви паметника – от Плиска, от
пътната станция al-Rabadhah и от Херсонес Таврически позволяват определянето на един тип
предпазители на мечове, които без съмнение са
били изработвани и разпространени във Византийската империя или нейните съседи – арабите.
Тъкмо откриването на предпазителя от Плиска
помага за по-точна датировка, а именно втората
половина на Х – началото на ХІ в. Така определеният тип предпазители липсва в известните ми
„типологични“ схеми на византийски мечове – на
A. B. Hoffmeyer 1966, fig. 16) и на T. Dawson (обр.
12) – по изображения от средновековни ръкописи, стенописи в църкви, каменни и костени релефи (Dawson 2007, 28). Малка прилика има в тип
2 по типологията на T. Dawson.
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Обр. 4. Меч от района на с. Галово в насипа
на Островския окоп

По повод споменатите опити за типологии
ще припомня мението на T. Kolias, който отбелязва, че „… въпреки устойчивостта на материала за изработка на мечовете, не са известни
екземпляри, които с основание да бъдат представени за византийски мечове“ (Kolias 1988,
134). Главната причина е фактът, че воинитехристияни са погребвани без инвентар. Тъкмо
в съседните на империята територии, обаче се
откриват добре датирани артефакти. Неслучайно, единствените по-цялостни опити за групиране (не и систематизиране) на византийски по
произход мечове са от територията на Средния
Дунав – на É. Garam (Garam 1991, 129–166) и L.
Simon за VІІ в. (Simon 1991, 263–346) и на Kiss
за VII – началото на ХІ в. (Kiss 1997, 199–201,
205–207, Аbb. 6–7).
В периода, към който се отнасят предпазителя на меч от Плиска и неговите паралели (Х
– ХІ в.) засега са публикувани само 3 меча: от
Kunágota, комитат Chongrad, от Sfintu Gheorge (Sepsiszentgyörgy) – Eprestető (A. Kiss 1997,
199–201, 205–207, Аbb. 6–7) и от Текиjа, Дунавски кључ, Източна Сърбия (Janković 1983, 58,
Pl. IV: 1).
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Обр. 5. Предпазител на меч с неизвестно местонамиране в Североизточна България (снимка и рисунка)

Мечът ог Kunágota
От тези находки безспорна е само датировката на меча от Kunagota (обр. 13) в средата на на
Х в. (Yotov 2012, 219–226, figs 1-3; Yotov 2014,
123–130, figs 1-2).

Мечът от Sfintu Gheorge
Z. Székely, който първи публикува меча от
Sfintu Gheorge (Sepsiszentgyörgy) – Eprestető го
датира в V – VІІ в. (Székely 1945, 61–64), но A.
Kiss, не особено аргументирано отнася меча
към края на Х – средата на ХІ в. и го свързва
с унгарците. В предпазлив, но според мен покоректен анализ си позволих да посоча, че меча
от Sfintu Gheorge е „византийски“, но е открит
в прабългарски некропол от „Трансилванската“
група (т. нар. култура Бландиана – А; етноса „секели“ и пр.) и следва да се датира във втората
половина на ІХ – началото на Х в. (Yotov 2011-b,
36–37, fig. 1).

Мечът от Текиjа
Въз основа на местонамирането му в средновековния слой на обекта, M. Janković датира меча
от Текиjа, най-общо в Х – ХІ в. (Janković 1983,
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Обр. 7. Предпазител на меч от югозападната част
на акропола на Херсонес Таврически
Обр. 6. Предпазител на меч от пътната станция
al-Rabadhah, Сирия

Обр. 9. Рисунки на мечове –
неидентифицирана фигура
от Kitab al Kawakib al Sufar
(Abbasid Iraq или Fatimid Egipt)

Обр. 10. Рисунки на мечове – Коптско Евангелие от
Dumyat, Египет

Обр. 8. Обр. 8. Голиат – каменен
релеф в екстериора на арменската църква „Светия кръст“

58). Големият познавач на средновековните мечове Z. Vinski посочи от своя страна, че мечът от
Текия е или къснокаролингски или византийски
(Vinski 1983, 45, N 25, Tab. VI: 1).
Като изключим някои много добре запазени паметници (Vagalinski 1998, 96–106), на находките на византийско оръжие от България не
е обърнато специално внимание, но вече имах
възможност да посоча, че за някои паметници
следва да се търси тъкмо византийски произход или да бъдат свързани с военната култура на
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Обр. 11. „Типологична“ схема на византийски
мечове на A. B. Hoffmeyer
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Обр. 13. Предпазител на меч от гроб 1 от некропола Kunágota, комитат Chongrad, Унгария

Обр. 12. „Типологична“ схема на византийски
мечове на T. Dawson

Византийската империя: мечът от Галово, един
бронзов предпазител с неизвестно местонамиране, накрайник за ножница на меч от крепостта до Минерални бани, Хасковско (Йотов 2004,
40, 45–46, обр. 12: 421, 429; 431, табло ХХVІІІ–
ХХІХ).
Без съмнение точното определяне, а от там и
класифицирането на мечовете (и на други видове оръжие и снаряжение) произвеждани и разпространени във Византийската империя е трудна задача, но според мен определянето на някои
типове е възможно и предстои. Публикуването
на тук разгледания предпазител на меч, който в
специална статия (Yotov 2011-a, 118–119, plate
IV) вече нарекох с наименованието „тип Плиска – 2005“ (по годината на откриване) е малка
стъпка в тази насока.
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Приложение
A specific type of sword guards... или „А
защо“3
Спирайки се за пръв път в публикация на
български език на предпазителя от Плиска мисля, че е необходимо да обърна внимание на публикувана в „Archaeologia Bulgarica“ статия на
Д. Рабовянов (Rabovyanov 2011, 73–86), според
мен – неуспешно упражняване по темата „византийски мечове/предпазители“ (Aleksic 2010,
121–136).4 Нямаше да зачекна тая тема изобщо
и да направя изпреварващата констатация „неуспешно“, но на практика статията се основава
(каквото е и признанието на Рабовянов) на пуб3
Известен е един анекдот – характеризиращ „най-кратката рецензия“. Ето и анекдота накратко: – „... Съобщили
на Б. Шоу, че писателят „Х“ написал роман. Без замисляне
Шоу коментирал – защо“.
4
В началото на 2011 г. излезе друга статия, но на сръбски автор, която също се основава на публикувани в мои
работи паметници. В писмо до M. Aleksic му обърнах внимание на няколко неизвестни нему паралели, които биха
позволили определянето на нов тип.
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ликувани в мои работи находки, на цитирани от
мен паралели и по-същество няма нови изводи.5
Макар и подобен подход да се среща в научната
книжнина, то най-малко поставя въпроси, ако не
на научната етика, то на издателската политика.
1. Относно характеристиката „specific type of
sword guards = специфичен тип предпазители за
мечове“
Тази характеристика, с която започва статията на Рабовянов е, ако не погрешна, то доста
повърхностна. Когато е поставен (като основен)
въпросът за разглеждането на „специфичен тип
на предпазители на мечове“ би следвало да очакваме наистина да става дума за един тип и да
разбираме: „обособяващи се по редица признаци
оръжия и снаряжения във всеки вид (вид е оръжието – меч, сабя, копие и пр.) и техни основни
елементи“ (Йотов 2004, 12). Нелепо е използваните и цитирани по моите разработки екземпляри мечове и предпазители на мечове да се
дефинират в един тип, след като те не са дори и
визуално еднакви. Първи опит за определяне на
„византийски“ тип меч на основата на артефакт
е направен от G. D. Weinberg при публикуването на меча от „войнишкия гроб“ в Коринт (края
на VІ – началото на VІІ в.) (Weinberg 1974, 512–
521). Добавяйки и нови паметници, германският учен C. Eger доразви темата за този тип и го
нарече “Aradac – Kölked – Corinth“ (Plate I: 1–3)
(Eger 2011). Каква е отликата, когато с темата се
занимават сериозни учени (Weinberg, Eger)? Определените в един тип мечове и детайли са или
еднакви или много близки.
Песимизмът, че може да се направи типология на византийското оръжие и в частност на мечовете е изказан още от T. G. Kolias (Kolias 1988,
140) и се споделя и от други учени (Fehér 2001,
157–164, note 18). В специална статия и отбелязвайки добрата разработка на C. Eger за типа
„Aradac – Kölked – Corinth“ се опитах да дефинирам три нови типа (Yotov 2011-а, 113–124).
Този опит за типология на мечове / предпазители на мечове едва ли може да претендира, че е
завършен, но в тази връзка ще напомня думите
на големия теоретик на археологическата класификация Л. С. Клейн за „мираж найлучшей ти5
Оставям настрана моите съмнения, че и двете статии
се появяват след мои представени мултимедийно доклади
на конференции (в Ниш, Сърбия и в Плиска през 2009 г.), с
които и двамата автори не е било трудно да се запознаят.
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пологии, мираж послушной типологии“ (Клейн
1991 103–106, 226–228).
С горното не подлагам на съмнение, че Рабовянов не е запознат с принципите на класификацията или че предложената от мен схема е
най-вярната. Но все пак..., „няколко типа може
да обособят група“ (Йотов 2004, 12 и пос. лит.),
а не обратното – че един „специфичен тип“ може
да се раздели на групи, както е в статията на Рабовянов (Rabovyanov 2011, 77–78).
В заключение..., решения за типологията на
мечове/предпазители на мечове от византийско
време в статията на Рабовянов няма.
2. Относно въпроса за произхода на предпазителите – византийски, арабски и пр.
По въпроса за произхода на мечовете и предпазителите трябва да отбележа, че много, много по-рано е направен внимателен коментар на
въпросите за произхода (византийски, арабски,
индийски...). Какво е окуражило Рабовянов да се
спира на вече изяснени или разгледани паметници и да представя като свои вече написани основни тези или хипотези остава неясно. Прочее,
че „откритият в Плиска предпазител има арабски произход“ е написано и от мен доста преди
от печат да излезе статията на Рабовянов (Yotov
2011-а, 115). Подчертана е обаче принадлежността на подобни паметници към византийската
военна култура изобщо, характеристика, прочее
давана и от всички спрели се преди това на тези
въпроси автори.
3. Относно датировките
Дадената на предпазителя от Плиска – 2005 г.
датировка в VІІІ – ІХ в. („earlier 8th – 9th century“)
е неприемлива (най-малко – защо два века?) и тя
би могла да подведе всеки интересуващ се читател. Археологическата среда на откриването на
този несъмнено любопитен паметник го датира
в края на Х – първа третина на ХІ в. и с това
мога да спра, без други аргументи. Мнението на
Рабовянов пък за другия предпазител – Плиска –
1948, че трябва да се датира в Х – ХІ в. (the guard
found in 1948…, a more precise date than 10th – 11th
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century) би могло да бъде подкрепено от посочването на почти еднакъв предпазител открит в
крепостта на остров Пъкуйул луй Соаре – нещо,
което съм направил в неизвестна (в случая – добре...) му статия (Yotov 2011-b, 36–37).
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A sword-guard from Pliska
Valeri Yotov
(summary of the article)
The work is focused on the sword – guard found in 2005 in Pliska (fig. 1). So far a couple of similar
Medieval sword – guards discovered in Bulgaria and Romania have been released: another one from Pliska
(found in 1948; fig. 2); one from the Danube Island fortress of Păcuiul lui Soare (Romania; fig. 3); one
found near the village of Galovo (northeastern Bulgaria; fig. 4); and one found somewhere in northeastern
Bulgaria (provenance unknown; fig. 5).
Similar sword – guards have been discovered also in some other places: one in al-Rabadhah road-station
along the Darb Zubaydah pilgrimage road in Central Arabia (fig. 6), and still another one in the citadel of
Chersonesos Taurica (modern Sevastopol) on the Crimean Peninsula.
The author points to some parallels of similar sword – guards depicted in Medieval pieces as the relief
of Goliath (fig. 8) carved in The Holy Cross Armenian Church from the early 10th c. (ca. 915 – 921) on
the Achtamar Island in Vani Lake (now in Turkey); two swords (fig. 9) in the book of Kitab al Kawakib al
Sufar from ca. 1009 (Abbasid Iraq or Fatimid Egypt); and three swords (fig. 10) in the Coptic Gospels from
Dumyat, Egypt, from 1179/80.
Three of the pieces are identical in shape: from Pliska, from al-Rabadhah road-station and from
Chersonesos Taurica. This circumstance gives grounds to define a type of sward – guards undoubtedly
produced in the Byzantine Empire and distributed over its territories and among its neighbours (most likely
among the Arabs). The discovery of Pliska sword – guard helps for a more accurate dating of the type – the
second half of 10th – early 11th c.

A specific type of sword guards... or “And why“
(summary of the addendum)
In his work released in Archaeologia Bulgarica Journal (N 2, 2011, 73-86), D. Rabovianov made an
unsuccessful attempt to classify a “specific type of sword guards”.
The attempt is unsuccessful mostly for the pointed out examples of swords and sword – guards that are
rather different even in outline and furthermore, already classified in several typological groups by other
authors.
It must be noted also that in a couple of earlier works the authors have thoroughly discussed the
complicated question of some of the cited swords and sword – guards – Byzantine, Arabian, etc. It remains
unclear what has encouraged D. Rabovianov to consider artifacts already examined and clarified, and to
present previously released fundamental thesis or hypothesis as if his own conclusions.
The attempt of D. Rabovianov to date the sword – guards presented in his work is inaccurate or lacks
enough arguments.
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