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There is not substantial reserve that in entire medieval epoch cap-
tured warriors and abducted non-combatants have been used as 
means of extracting the military, political and economic benefits. It 
is well acknowledged that practices concerning prisoners of war 
depend on the selected goals as well as the course of the conflict 
and attitude towards own warriors and subjects captured by the 
rival power. The fate of early medieval war-captives caught up in 
enemy’s hands during the clashes between Bulgaria and Byzan-
tium makes no exeption. Along with this, it looks as if there are 
enough things to add. For example, the exchange of prisoners of 
war is one of the most important features which need further 
specification and analyses. The impact of such a practice on the 
Byzantino-Bulgarian relations still is unstudied enough. Even 
scarce and almost totally ignored is the attention to the legal sta-
tus of Byzantine subjects who were taken into captivity by Bulga-
rians. In this sense, the scientific interest within the scope of me-
tioned topics is an inseparable part of the efforts to give more den-
sity and depth of knowledge for the early medieval past of the Bal-
kans. 
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1. Увод. 
Научните търсения, породени 

от интереса към съдбата на плен-
ниците в българо-византийските 
конфликти от края на VII – начало-
то на VIII век до първите две десе-

тилетия на XI век, са в основата на 
редица изследователски ескизи. 
Разгръщането им позволява да се 
открои, че съвременните схваща-
ния за военнопленници и разгра-
ничението им от похитени, депор-
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тирани и малтретирани по време 
на военни действия (или непосред-
ствено след приключването им) ци-
вилни трудно намира пряк средно-
вековен паралел [Николова, 1997: 
6378; Kolia-Dermitzaki, 2000: 
583–620; Рашев, 2004: 151162; 
Станев, 2011: 183196; Станев, 
2012: 2533; Христов, 2013: 42–53; 
Schreiner, 2015: 170–190]. При ця-
лата задълбоченост на съществу-
ващите изследвания, с известни 
уговорки, трябва да се признае, че 
по отношение на проследяването 
на онези моменти на пленничест-
вото, свързани с положенията, кои-
то действащите в тогавашна Бъл-
гария и съответно във Византия 
правни норми предвиждат, сякаш 
остават встрани от подобаващ изс-
ледователски интерес и се нуждаят 
от допълнително внимание.  

 
2. Размените на пленници 

между Първата българска дър-
жава и Византия.  

Към началото на IX век, когато е 
засвидетелствана първата догово-
рена размяна на пленници между 
България и Византия, имперските 
власти имат опита от развитието и 
прилагането на подобни споразу-
мения с арабите.1 Макар че визан-
тийските автори от епохата са на-
ясно с ползите от връщането на 
собствени поданици, намиращи се 
във вражески ръце, при размяната 

                                                 
[1] Краткото сведение в Хронография на 
Теофан Изповедник сочи, че през 769 г., 
когато е осъществена първата изобщо 
спомената в историческите извори раз-
мяна между византийци и араби, е след-
ван принципът – мъж за мъж, жена за 
жена и съответно дете за дете [Theo-
phanes:  613]. 

им срещу пленени войни на непри-
ятеля и/или похитено от владени-
ята му население, те се фокусират 
най-вече върху начина, по който е 
сключен договорът от 816 г. [ГИБИ 
IV: 36–37; ГИБИ V: 113–114, 323–
324; Miller, 1971: 56–76; Ангелов, 
2011: 208–209]. Новият аспект в 
българо-византийските междудър-
жавни отношения през Ранното 
Средновековие се улавя благодаре-
ние на ключовата роля на първо-
българската епиграфика. По-спе-
циално на добре известния не само 
в научните, но и сред по-широката 
аудитория Сюлеманкьойски над-
пис. За жалост мраморната колона 
върху, която е бил изсечен текстът 
на договора е пострадала от пов-
торни намеси и преупотребяване 
през столетията, поради което част 
от текста е унищожен. Повредените 
дялове на надписа отнемат доста. 
Дори при сегашното му състояние, 
фрагментът свидетелства недвус-
мислено за поето двустранно дого-
ворно задължение. Сред запазените 
части се чете и: „...Четвъртата гла-
ва за пленените християни и за за-
ловените ... за турмарсите, спата-
риите и комесите: ще даде ... за бед-
ните войници: душа за душа. Два 
бивола ще даде за заловените извън 
крепостите, ако ... селата. Ако е из-
бягал стратег...” [Бешевлиев, 
1992: 164–175]. Предвид обстоятел-
ството, че пленените византийци 
от нисшите чинове, от командния 
състав и от цивилното население са 
доста повече, в сравнение с нами-
ращите се в ръцете на имперските 
власти български войни, освен ре-
ципрочния вариант „душа за душа”, 
се налагат и допълнителни ангажи-
менти по откупуването им. Всъщ-
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ност, както се отбелязва в едно от 
ключовите изследвания за пленни-
ци и пленничество във Византия, 
през периода от последната чет-
върт на VIII – до късния X век, кога-
то в наративите се споменава за 
размяна не винаги се има предвид 
само и единствено равностойна та-
кава – на принципа 1:1. Понякога 
това включва и откуп (в пари 
и/или ценни стоки), особено при 
дисбаланс между броя на пленни-
ците от едната и другата страна 
[Kolia-Dermitzaki, 2000: 607–608].2 

Съществуват основания да се 
приеме, че поне в най-общи линии 
договореностите за размяна (и ос-
вобождаване) са спазвани през пър-
вите години от управлението кан 
Омуртаг (814/815–831). Което в ни-
какъв случай не означава, че абсо-
лютно всички византийски плен-
ници се завръщат в Империята, или 
че изобщо им е даден шанс да го 
направят [Николова, 1997: 66–70]. 
На по-късен етап, интересен щрих, 
свързан с размяна на пленници се 
открива в Хронография на т. нар. 
Продължител на Теофан. Непосред-
ствено преди описанието на пок-
ръстителските инициативи на княз 
Борис I – Михаил (852–889, †907) в 
средата на третата четвърт на IX 
век. „Поради някакви сънища или 
видение, или пък по друга причина 
Теодора [съпруга на император 
Теофил (829–842) и майка на импе-
ратор Михаил III (842–867), от чие-
то име управлява до 856 г. – б. м.] 
отправила до архонта на България 
молба и настойчиво искане за ня-

                                                 
[2] В тази връзка съпоставката между 
цените на едрия рогат добитък и впре-
гатните животни, и тази на робите е дос-
та илюстративна.  

какъв монах Теодор, по прозвище 
Куфара, пленен преди много време. – 
се чете в текста на хрониката – Тя 
го помолила чрез писмо да го изди-
ри, за да бъде откупен от нея срещу 
каквато цена поиска. Вземайки по-
вод от това, също и той поискал да 
се застъпи за собствената си сест-
ра, която била пленена от ромеите, 
а сега била държана в царския двор. 
Тя прочее се приобщила добре към 
вярата и се научила по време на 
пленничеството на четмо и писмо, 
а особено се възхищавала, както е 
редно, от християнския ред, относ-
но почитането и прославянето на 
Бога. След като се завърнала при 
брата си, [тя] пред него не преста-
нала да възхвалява и призовава Бо-
га и да сее семената на вярата. Той, 
който вече бил малко посветен от 
споменатия Куфара и запознат с 
тайнствата, изпратил го, а в за-
мяна получил сестра си...” [ГИБИ V: 
116]. Оставяйки настрана ролята на 
пленниците при разпространение 
на християнството, не е изключено 
разказът за Борисовата сестра във 
въпросната хроника да е част от ле-
гендите за българското покръс-
тване, разпространявани във ви-
зантийска среда [ГИБИ IV: 131, 334–
335; ГИБИ V: 116–118, 157, 174–175; 
Dujčev, 1971: 63–75; Иванов, 2003: 
162–163].  

Сведенията в писмените па-
метници от епохата, отнасящи се за 
съдбата на византийски пленници 
в българските владения през по-
следното десетилетие на IX век са 
свързани с войната от 894–896 г., 
разгоряла се скоро след възкачва-
нето на престола на третия Бори-
сов син – Симеон (893–927), заради 
преместването на тържището на 
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българските стоки от Константи-
нопол в Солун. Още в началните 
етапи на конфликта Симеоновите 
отряди нахлуват на вражеска тери-
тория и печелят сражението в рам-
ките на византийската тема Маке-
дония (около средното и долното 
течение на р. Марица, с център 
Одрин). В български плен попадат 
и гвардейци от т. нар. Малка (или 
Трета) хетерия, съставена от хаза-
ри и тюрки от Централна Азия. 
Според византийските хроники от 
X–XI век оцелелите след битката 
хазари от тази неголяма, но непо-
средствено обвързана с личността 
на императора войскова част, след 
отрязване на носовете им са изпра-
тени в Константинопол. Членоув-
реждане, при това като при наказа-
ния за престъпления срещу хрис-
тиянския морал, е приложено един-
ствено за въпросните гвардейци. 
Целта на конкретния акт не е про-
диктувана от стремеж да се реду-
цират военните ефективи на про-
тивника, а да се обиди пряко импе-
ратор Лъв VI (886–912) [ГИБИ V: 
121–122, 158; ГИБИ VI: 139, 243–
244; Bury, 1911: 106–107; Tread-
gold, 1995: 109–110; Банников, 
Морозов, 2013: 339–340; Симеоно-
ва, 1996: 3940; Симеонова, 1999, 
320 (особено с. 1318); Христов, 
2013: 42–53]. 

Ситуацията с пленниците в 
конфликта става още по-комплекс-
на след като византийците успяват 
да привлекат на своя страна черга-
руващите между реките Днепър и 
Днестър маджари. Подпомогнати 
от имперския флот, техните дружи-
ни нахлуват дълбоко в българските 
владения, разгромяват Симеонови-
те войски и отвличат пленници в 

поселенията им на север от Черно 
море. По искане на маджарите им-
ператор Лъв VI изпраща хора от 
столицата да откупят пленените 
българи и да ги прехвърлят във 
Византия. Решението е породено от 
идеята отвлечените от маджарите 
да бъдат използвани по време на 
преговорите, което никак не е за 
подценяване, особено след първо-
началния развой на войната в Тра-
кия и наличието на пленени им-
перски поданици в България [Ko-
lia-Dermitzaki, 2000: 608]. Докол-
кото може да се съди по съхране-
ните сведения до същинска размя-
на, следваща модела „душа за душа”, 
не се стига. След като разгромява 
маджарите, княз Симеон (цар от 
913 г.) поставя условие, че няма да 
започва каквито и да е разговори за 
сключване на мир преди да му 
бъдат върнати пленените българи. 
Макар че искането е прието и из-
пълнено, военните действия про-
дължават, като след победата при 
Булгарофигон през 896 г. броят на 
попадналите в български ръце ви-
зантийци нараства още повече  
[ГИБИ IV: 167–168; ГИБИ V: 122–
123, 159, 176; ГИБИ VI: 139–140, 
244–245]. Според уверенията на ви-
зантийския дипломат Лъв Хирос-
факт, въпреки протакането от бъл-
гарска страна, намиращите се в 
плен имперски поданици също са 
освободени, което не изключва 
съответните компенсации и от-
стъпки от страна на император Лъв 
VI [ГИБИ IV: 176–183; Shepard, 
1989: 948; Ангелов, 2011, 275–
276].   

Еднозначен отговор на въпро-
са, доколко валидна и приложима 
се оказва практиката за размяна на 
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пленници между Първата българс-
ка държава и Империята и след 
споменатата война от 894–896 г., 
сякаш може да се даде благодаре-
ние на податките в кореспонден-
цията на патриарх Николай Мистик 
до цар Симеон. „Но тъй като таки-
ва беди и нещастия са постигнали 
ромеи и българи и лукавият е полу-
чил такава сила, та не е възможно, 
освен като се сключи мир, всеки 
българин и ромей приятелски и 
братски да се завърне в своята 
земя, щом като, както вече казах, 
злото е добило такава сила и е 
невъзможно на всички, които коз-
ните на дявола бяха накарали да 
излязат от земите си, да се разо-
тидат приятелски и в приятен 
мир, така просто в братско поми-
рение. – се открива в текста на едно 
от писмата на висшия византийски 
духовник – Но вие искате такава 
размяна, каквато познават непри-
ятелите. Като се бои от Бога и се 
срамува от бъдещите поколения, 
ромейската власт е съгласна, но 
все пак тази размяна ще стане по 
закона, според който се извършва 
размяна. Затова ще трябва няколко 
[души] от вас да дойдат тук и от 
своя страна ще се явят при вас ро-
меи, та като се обсъди общо как 
трябва да се извърши размяната, 
тя да стане добре и да бъде полезна 
както за ромеи, така и за българи.” 
[ГИБИ IV: 256]. Цитираният пасаж 
свидетелства, че през 20-те години 
на Х век, притиснати от неуспехите 
на бойното поле и загубата на по-
датно население, изправени пред 
угрозата от обезлюдяване на евро-
пейските провинции, управлява-
щите кръгове във Византия не из-
ключват споразумение за размяна 

на пленници като част от между-
държавните договорености с Бъл-
гария.3 Независимо от изявената 
готовност обаче размяна не е осъ-
ществена. Сред причините, които 
несъмнено влияят контрапродук-
тивно, е сериозният дисбаланс в 
броя на държаните в български 
плен имперски поданици, в сравне-
ние с българите, които се намират 
във византийски ръце. Значението 
на въпросното количествено не-
съответствие като че ли не бива да 
се преувеличава. От една страна 
решение на проблема с дисбаланса 
е приложено още в българо-визан-
тийския договор от 816 г., а от дру-
га – в Константинопол имат опит и 
с неравностойни размени в отно-
шенията с арабите [Toynbеe, 1973: 
375–393; Kolia-Dermitzaki, 2000: 
584–586, 614; Rotman, 2004 / 2005: 
767–778; Ramadān, 2009: 155194].  

При сключването на мира меж-
ду България и Византия през 927 г., 
скрепен с брака между цар Петър I 
(927–969) и Мария (Ирина) – внуч-
ка на император Роман I Лакапин 
(920–944), неуточнен брой визан-
тийски пленници са освободени от 
българите, като жест на добра воля 
и в духа на взаимни отстъпки [ГИ-
БИ V: 86–87; Dujcev, 1978: 217–295; 
Marinow, 2014, 271–283]. Предпо-
ложението, че групата на завърна-
лите се от български плен непос-
редствено около преговорите не 
обхваща всички пленници, се подк-
репя от кратък текст в Хронография 
на Продължителя на Теофан (пов-
торен по-късно и от Йоан Скилица, 

                                                 
[3] Коментар за морално-етичните осно-
вания при преговорите при: Ангелов, 
2011, 146–147.  
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и от Продължителя на Георги Мо-
нах). „Срещу Петър Българина се 
вдигна братът му Йоан заедно с 
други боляри на Симеон. След като 
били заловени, Йоан бил подложен 
на бой и затворен в тъмница, а дру-
гите били подложени на необикно-
вени наказания. – отбелязва хро-
нистът, допълвайки – Петър изве-
стил това на император Роман и 
императорът изпратил монаха 
Йоан, който някога бил ректор, под 
предлог да извърши размяна на 
задържаните пленници, а в дейс-
твителност да вземе Йоан и да го 
отведе в Цариград. Това и станало. 
Той се качил на кораб заедно с Йоан 
от Месемврия и пристигнал в сто-
лицата. Не след много, когато Йоан 
захвърлил монашеското одеяние и 
поискал да се ожени, императорът 
му дал дом, множество имоти и 
жена, която произхождала от соб-
ственото му родно място – Арме-
ниакон – устроил бляскава сватба в 
дома на кесаря, при която кумували 
император Христофор и бившият 
ректор Йоан...”  [ГИБИ V: 137–138]. 
Акцентът разбираемо е върху от-
веждането на Йоан в Константино-
пол след проваления опит да свали 
от власт брат му, което измества 
фокуса от факта, че в първите го-
дини от управлението на цар Петър 
I част от пленените по време на 
Симеоновите военни действия сре-
щу Империята, все още се намират 
в българските владения.  

На настоящия етап, това, което 
за съжаление остава неясно, при 
очертаните успешни или неуспеш-
ни опити за размени на пленници 
между България и Византия в хро-
нологическия отрязък от 816 г. до 
30-те години на X век, е доколко 

роднините на намиращите се в 
български плен допълват действи-
ята на имперските власти и се 
стремят да ги откупят. Описанията 
за такива усилия в житийната ли-
тература, дори и да се опират на 
реален момент с пленничество, не 
винаги заместват липсата на преки 
известия в останалите наративи от 
епохата.4 Неред с резервите покрай 
споменатото уточнение, от особена 
важност е да се вземе под внима-
ние, че съгласно Еклогата на импе-
раторите-иконоборци Лъв ІІІ Иса-
вър (717–741) и синът му Констан-
тин V (741–775) съдбата на нами-
ращите се в плен не е загърбена 
[Эклога, VIII. 6, VIII. 8–9, XVII. 16]. С 
далеч по-голяма яснотa ангажи-
ментът на семействата по откупу-
ване на намиращите се в плен тех-
ни членове изпъква в законодател-
ните инициативи от последната 
четвърт на IX век. В Прохирос номос 
на император Василий I Македонец 
(867–886) е постановено, че ако 
преките наследници и близки род-
нини на пленниците пренебрегнат 
задължението да ги потърсят и не 
се постараят да ги откупят са зап-
лашени от пълно обезнаследяване 
и конфискации. Извзетата при по-
добни случаи собственост се изпол-
зва тъкмо като фонд за плащане на 
откуп. Същото наказание грози и 
родители, които не полагат усилия 
да издирят и върнат у дома плене-
ните деца. Предвижданото във въп-
росния законник лишаване от нас-

                                                 
[4] Описанията на чудодейно освобожда-
ване от български плен, възпроизвеждат 
популярния в агиографската книжнина 
топос, зает от Деяния на апостолите 12: 
3–11. [ГИБИ IV: 119, 134, 140; ГИБИ V: 62–
65]. 
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ледство следва доста плътно текс-
тове от Юстиниановия кодекс и Но-
вела 115 на същия император [Cod. 
Iust., I. 3. 37; Nov. Iust., 115. 3; Πρ. 
νóμος, XXXIII. 10–12, 25–26]. Някол-
ко нови аспекти обаче се откриват 
в Новела 36, Новела 40 и Новела 47 
на император Лъв VI Мъдри. По-
следната от тях създава сериозни 
облекчения за завръщане във ви-
зантийските владения, не само на 
(военно)пленници, но и на дезер-
тьори, които според Еклогата са 
заплашени с робство до края на жи-
вота им, а съгласно близкия ѝ по 
време на поява и по дух Войнски за-
кон (Νóμος στρατιωτικóς; Leges Poe-
nales Militaris) наказание грози не 
само съмишлениците на дезерти-
рал, но дори и тези, които узнаят за 
намерението за бягство и не док-
ладват [Эклога, VIII. 9; Nov. Leo, 36; 
Nov. Leo, 40; Nov. Leo, 47; Кучма, 
2001: 243–259; Chitwood, 2012: 46–
47]. В каква степен отбелязаните 
положения в законодателството от 
времето на Исаврите и това на 
първите представители на Маке-
донската династия стимулират и 
облекчават откупуването на им-
перски поданици намиращи се в 
плен в Първата българска държава 
е невъзможно да се каже. И все пак, 
няма как да не се отбележи, че пъ-
тищата за връщане обратно във 
Византия на вòйни и похитени ци-
вилни, са силно ограничени без ак-
тивна намеса на управляващите в 
Константинопол и осигуряване на 
съответното съдействие на българ-
ските владетели и обкръжението 
им.  

 
 

3. Поглед към статуса на 
пленниците в Първата българска 
държава.  

Всеки опит за открояване на 
детайлите, отнасящи се до статуса, 
съответната социална позиция и 
изобщо характера на пленничест-
вото в Ранносредновековна Бълга-
рия неминуемо трябва да отчита 
особеностите и състоянието на из-
воровата база – произход, степен на 
информираност на авторите, вре-
мето на написване, обем, тип и ха-
рактер на достигналите до наши 
дни писмени паметници. Огром-
ната част от писмените сведения, 
неравномерно разпределени по 
време и детайли, са плод на твор-
ческите усилия на византийски ав-
тори. Значението на въпросните 
наративи като източник на сведе-
ния е несъмнено.   

Доминацията на византийски-
те текстове, допълнена от влия-
нието на гръцката лексика върху 
първобългарските каменни надпи-
си, а от последните години на IX 
век насетне и над преводната, ком-
пилативната и домашно-авторска-
та славяноезична книжнина, на-
лага още едно много съществено 
уточнение. Езикът на пленничест-
вото гравитира около гръц. αἰχμᾰ-
λωσία; αἰχμάλωτος; αἰχμᾰλωτίζω/αἰχ-
μᾰλωτεύω – съответно старобълг. 

плύнъ; плύньникъ (плύн¬ныи рабъ); плύ-

нити [Mikloshich, 1862–1865: 577–

578; Дворецкий, 1958: 58–59; Цей-
тлин, 1994: 452; Иванова-Мирче-
ва, Давидков, Икономова, 2009: 
223–224]. Всъщност не е изключено 
в действителност терминологията, 
отнасяща се както до оцелелите 
след сражение бойци, попадащи в 
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ръцете на врага, така и до похите-
ното население, без оглед на пол, 
възраст и социално положение, да е 
била по-разнообразна или нюанси-
те да са повече, отколкото уче-ните 
днес са в състояние да уловят.5 В 
рамките на настоящия (лишен от 
претенции за пълнота) опит да се 
проследят част от аспектите в об-
ширната тема за пленничеството в 
Първата българска държава също 
се употребява събирателното ви-
зантийски пленници. Въпреки това, 
няма как да не се признае, че те да-
леч не са еднородна маса, тъй като 
идват от разнородни групи импер-
ски поданици в достатъчните по 
етническата им пъстрота визан-
тийски провинции. До известна 
степен подобно уточнение е валид-
но и за населението в българските 
владения както преди, така и след 
голямото териториално разшире-
ние на България през първата по-
ловина на IX век.  

При всички сходства, дори в 
случаите на еднакъв етнически (и 
религиозен) профил на част от жи-
телите в двете съседни държави, 
даже когато ситуацията следва ед-
на и съща логика, е необходимо да 
се отчитат и значителните разли-
чия между Ранносредновековна 
България и Византия. Сред основ-
ните мотиви е обстоятелството, че 
правната традиция на Империята, с 
надграждането и измененията на 
римското юридическо наследство, 
по обем, дълбочина и многоност-
ранност, е несъпоставима с оби-

                                                 
[5] За множеството значения на δου-

λος/рабъ и употребата му в различен кон-

текст виж: Rotman, 2009: 82–93; Биляр-
ски, 2010: 119–121, 203. 

чайноправните норми на българи и 
славяни. Очертаната неравнопос-
тавеност не изчезва нито с отчита-
не на дискусионните усилия за ко-
дификация през езическата епоха в 
Първата българска държава в на-
чалото на IX век (т. нар. Крумово 
законодателство), нито с по-къс-
ното привнасяне на част от визан-
тийския юридически опит след По-
кръстването.  

Всеки опит за преодоляване на 
съществуващите празнини в поз-
нанията за съдбата и правния ста-
тус на пленниците в Първата бъл-
гарска държава, особено до средата 
на IX век, няма как да не отчита и 
влиянието на традиционните ре-
шения сред българските и славянс-
ките групи в епохата на варварски-
те нашествия. Жестоката практика, 
поне в някои случаи, част от годни-
те да носят оръжие мъже да бъдат 
избивани, намира приложение и в 
езическа България. Без дори най-
малък опит за оправдаването ѝ, 
при всички случаи сякаш е най-ре-
зонно да се проява повишено вни-
мание към конкретния момент в 
българо-византийските конфлик-
ти. Впрочем клането на пленници 
далеч не е прийом, присъщ единст-
вено и само на българските отряди 
през Ранното Средновековие. Тра-
дицията в тази насока е много дъл-
бока. Интересното е, че в Юстиниа-
новите Дигести и Институции, на-
ред с възпроизвеждане на старата 
постановка за разграничение меж-
ду роби и свободни, не е пропусна-
то и подчертаване на пряката 
връзка между запазване живота на 
пленените на бойното поле непри-
ятели и последвалото редуциране 
на статуса им. Независимо дали 
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етимологията е измислена или ре-
ална, названието servus – роб, се из-
вежда от това, че военните коман-
дири обикновено решават след 
битката вместо да избият оцелели-
те врагове, да запазят (лат. servare) 
живота им. В Дигестите се чете: 
„Servitus est constitutio iuris gentium, 
qua quis domino alieno contra natu-
ram subicitur. Servi ex eo appellati 
sunt, quod imperatores captivos vende-
re ac per hoc servare nec occidere so-
lent. Mancipia vero dicta, quod ab hos-
tibus manu capiantur.” [Dig., I. 5. 4. 1–
3]. Съответстващият като смисъл и 
съдържание текст в Институциите 
е: „Servitus autem est constitutio iuris 
gentium, qua quis dominio alieno con-
tra naturam subicitur. Servi autem ex 
eo appellati sunt, quod imperatores 
captivos vendere iubent ac per hoc 
servare nec occidere solent. Qui etiam 
mancipia dicti sunt, quod ab hostibus 
manu capiuntur.” [Inst. Iust., I. 3. 2–3]. 
Разбира се, има редица фактори, 
които натежават в полза на това 
заловените на бойното поле про-
тивници да не бъдат изклани 
[Scheidel, 2011: 294–297; Grubbs, 
2013: 31–93]. След поробването им, 
пленниците могат да останат дър-
жавна собственост – разпределени 
за работа в имения, ергастерии, на 
каторжен труд в мини или като 
гребци във флота. Същевременно 
не съществуват правни препятст-
вия чрез продажба, подаряване, 
преотстъпване и т.н. да попаднат 
както във владение на столични и 
провинциални аристократи, воен-
ни от различен ранг или админист-
ративни функционери, така и на 
много широк кръг занаятчии или 
земеделски стопани [Gardner, 
2011: 414–437]. Впрочем, римската 

правна традиция е доста сурова и 
спрямо собствените поданици, има-
ли нещастие да попаднат в ръцете 
на врага през късната Античност. 
От социална и юридическа гледна 
точка, докато са в чужд плен – във 
фактическо състояние на несвобо-
да, оцелелите след страженията 
войни и похитените мирни жители 
се считат за роби и в родината. 
Съгласно правото на postliminium 
предишният статус на пленника е 
напълно възстановим при връщане 
в римските владения, съответно 
през ранновизантийската епоха – в 
рамките на Византия, стига да няма 
случай на доброволно дезертиране 
[Cod. Th., V. 7. 1; Dig., XLIX. 15; Cod. 
Iust., VIII. 50(51). 10].    

През ранновизантийската епоха 
управляващите в Константинопол 
създават допълнителни условия 
пленените вòйни и похитените ци-
вилни да бъдат върнати обратно. 
Всички поданици, които са освобо-
дени благодарение на действията 
на имперските армии са възвръща-
ни в първоначалния им статус без-
възмездно [Cod. Th., V. 6. 2; Cod. 
Iust., VIII. 50 (51). 12; Lenski, 2008: 
80–109; Lenski, 2011: 185–198]. На-
ред с това в Теодосиевия кодекс е 
забранено поробването на подани-
ци, пострадали от варварските гра-
бителски набези, като се регламен-
тира компенсацията, която дължат 
онези пленници, откупени от трети 
лица. В случай на невъзможност на 
възстановяване на вложената за 
тях сума се приема отработването ѝ 
[Cod. Th., V. 7. 2 (= Cod. Iust., VIII. 50 
(51). 20); Cod. Iust., VIII. 50 (51). 2]. 
Постановленията в конкретната 
насока продължават да влияят вър-
ху законовите положения спрямо 
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пленници, които не са откупени от 
властите или от членове на семейс-
твата им и на по-късен етап, при 
законoдателните инициативи на 
императорите Лъв III (717–741) и 
сина му Константин V (741–775) 
[Липшиц, 1965: 57, 131]. 

В хронологическите рамки на 
ранносредновековните сблъсците 
между Първата българска държава 
и Византия – през късния IX век, 
при съставянето на книга XLVI от 
Василики, включваща положения за 
социалния статус на поданиците, 
пасажите от Дигести I. 5. 4. 2–3 с 
уточнението на латински са про-
пуснати, доколкото в гръцкигово-
ряща среда не носят същия заряд. И 
през разглеждания период обаче 
военните действия продължават да 
са един от основните пътища за 
появата на роби в Империята. Това 
е ясно откроимо в Прохирос номос 
(предхождащ промулгирането на 
Василики). Съгласно въпросният за-
конник, посредством война човек 
може да попадне под властта на 
друг, тъй като завладяното при-
надлежи на завладелия го. Също 
така няма разлика в правния статус 
на робите, родени в робство и на 
онези, които по стечение на обсто-
ятелствата са поробени, след пле-
няването им на бойното поле 
и/или при нахлувания на вражеска 
територия [Πρ. νóμος, XXXIV. 2–3; 
Βασ., XLVI. 1. 1–3]. 

Наличието на ясни законови 
граници между роби и свободни за 
живеещите в рамките на Византия 
през Ранното Средновековие е не-
съмнен ориентир. За жалост извес-
тията, отнасящи се до правния ста-
тус на имперските поданици, които 
се намират в български плен през 

разглеждания период идват пре-
димно (да не кажем почти изцяло) 
от текстове с неюридически харак-
тер. Те не само изискват повишено 
внимание, но са и причина за неси-
гурност. Категоричността не вина-
ги е постижима, което е в основата 
на редица предположения и услов-
ности. Освен това податките за по-
падналите в плен в Първата бъл-
гарската държава през късния VII и 
през следващия VIII век са подчер-
тано кратки и сочат най-вече при-
същата на ранносредновековните 
общества практика при успешни 
военни действия и набези да се 
вземат в плен оцелелите вòйни на 
противника и да се отвлича насе-
ление. Така например в околности-
те на Анхиало през 708 г. „... бълга-
рите видели от планините глупа-
вите разпоредби на ромеите. И ка-
то се струпали, неочаквано се нах-
върлили като зверове и унищожили 
ромейското стадо, като взели мно-
го пленници, коне и оръжие, освен 
убитите...” [ГИБИ III: 268]. С извес-
тни нюанси от цитирания текст от 
Хронография на Теофан Изповед-
ник, същата информация се откри-
ва и в Бревиарий (Кратка хроника) 
на патриарх Никифор [Никифор: 
58]. Отново съгласно сведенията на 
двамата хронисти, през 712 г. бъл-
гарски отряди достигат до самия 
Константинопол извъшват грабе-
жи, унищожават имущество, изби-
ват и отвличат хора и добитък. Из-
вестия за български нахлувания в 
Тракия и достигане до Дългата 
стена, плячкосване и отвеждане на 
пленници има и за средата на 50-те 
години на VIII век, като този път 
действията не остават безответни 
и войските на император Констан-
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тин V също подлагат българските 
владения на опустошение [ГИБИ III: 
270, 274, 303–304]. При нито един 
от споменатите случаи хронистите 
не дават информация за статуса на 
пленените византийци и изобщо за 
живота им в плен след отвеждането 
им северно от Стара планина.   

Ползите, които българските ка-
нове от VIII век имат от задържане 
на похитеното население с утвър-
дени стопански навици, се очерта-
ват при съпоставка със сходната си-
туация в Аварския хаганат [Vida, 
2009: 233–259; Vida, 2016: 251–
270]. При цялата несигурност, все 
пак изглежда нелогично, ако се 
стига до споразумения за размяна 
или пък за откуп и освобождаване – 
като тези между хунския вожд Ати-
ла и император Теодосий II (408–
450), те да останат незабелязани и 
нерегистрирани в писмените па-
метници от периода.6 Особено като 

                                                 
[6] Сведенията на Приск Панийски (Тра-
киец) сочат, че през 433 г., след смъртта 
на хунския вожд Руа, при поемане на 
властта от племенниците му Бледа и 
Атила, наред с останалите условия е до-
говорено за пленници-ромеи да се плаща 
по 8 златни монети откуп. Десетилетие 
по-късно (през 443 г.) размерът на отку-
па е увеличен като за „...всеки пленник 
ромей, който избяга и се завърне в своя-
та земя без откуп, да се заплаща обез-
щетение от дванадесет жълтици. В слу-
чай, че онези, които го приемат, не зап-
латят, те трябва да предадат обратно 
беглеца...” [ГИБИ I: 89, 95–97] Освен посо-
чените общи положения в запазените 
фрагменти от съчинението на Приск се 
описва как за пленници с висок социален 
статус са плащани далеч по-големи суми, 
както от членове на техните семейства, 
така и от пратениците на император Те-
одосий II, докато друга част от намира-
щите се в хунски плен имперски подани-

се вземе под внимание известието 
за договореното през 768/769 г. 
между император Константин V и 
славянските архонти връщане на 
пленените жители на Имброс, Те-
недос и Самотраки, срещу откуп от 
копринени дрехи. „...Константин  
пък изпратил [по домовете им] 
славянските първенци и поискал да 
му върнат заловените от тях пре-
ди време в плен християни от ост-
ро-вите Имброс, Тенедос и Самот-
раки – отбелязва в своя Бревиарий 
патриарх Никифор, уточнявайки – 
като ги разменил срещу копринени 
дрехи. Броят на тези пленници до-
стигал две хиляди и петстотин 
души; и като ги извикал при себе си 
и ги дарил не особено щедро, ги 
изпратил където той поиска...” 
[Никифор: 86–87]. Цитираното све-
дение от творбата на висшия ви-
зантийски духовник е поднесено 
при описание на събитията от 768–
769 г. Споменати са ремонтно-въз-
становителните дейности в църк-
вата Света София, въздигането на 
Христофор и Никифор – младши 
синове на император Константин V, 
за кесари, и на новородения им 
брат за новелисим, обявяването на 
третата императорска съпруга Ев-
докия за августа и бракосъчетани-
ето на бъдещия император Лъв IV 
Хазар (775–780) с Ирина. Интерес-
ното е, че сред най-съществените 
разлики с Хронография на Теофан 
Изповедник е тъкмо информация-
та, отнасяща се до пленени жители 
на имперските провинции. Докато 
Теофан разказва за първата размя-
на между Халифата и Византия, 

                                                                 
ци са освободени от Атила като израз на 
добра воля. [ГИБИ I: 117–123]. 
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пропуска да спомене за откупените 
от славянските князе. Тъкмо об-
ратното, патриарх Никифор не го-
вори за размяната между араби и 
византийци, но за сметка на това се 
спира на откупуването на похите-
ните при славянските набези в Егея 
[Theophanes: 612–614]   

Повече аспекти от съдбата на 
имперските поданици, намиращи в 
плен в езическа България, изпък-
ват когато се обърне внимание на 
случващото в последните години 
от управлението на кан Крум (ок. 
800–814) и при наследника му кан 
Омуртаг (814/815–831). В текста на 
Scriptor incertus се съобщава, че 
през 813 г. българските войски 
след оттеглянето им от Констан-
тинопол, при придвижването им в 
европейската част на дн. Турция 
попадат на „... много народ и почти 
целия добитък на Тракия”. След по-
громите и избиванията „... до-
битъка, който бил голямо множе-
ство, те пленили и изпратили в 
България, както и голям брой жени 
и деца...” [ГИБИ IV: 22].  Отново спо-
ред сведенията в Scriptor incertus 
има открояваща се разлика със съд-
бата на жителите на Аркадиопол-
ско през пролетта на 814 г., в срав-
нение с тези имперски поданици, 
на които се натъкват българските 
отряди при Ганос през предходната 
813 г. Във вторият случай, съгласно 
известието, всички без изключение 
мъже, жени и деца, с цялото им 
движимо имущество и добитък, са 
депортирани в България. Както 
стана дума, големи групи имперски 
поданици – вòйни и цивилни попа-
дат в български плен и в края на IX 
– първата четвърт на Х век при уп-
равлението на цар Симеон. На по-

късен етап византийски пленници 
в българските земи има и по време 
на войната от 976–1018 г. [ГИБИ IV: 
23–24, 168, 176–184, 300, 306, 
312313; ГИБИ V: 122–123, 158–
159, 176; ГИБИ VI: 139–140, 276, 
279–280, 281–282, 286–287].  

Догадките за правния статус и 
социалната позиция на пленниците 
сочат в две противоположни посо-
ки. Първата е свързана с поробва-
нето им, което се счита за познато и 
прилагано в България в широките 
времеви рамки от появата на кан 
Аспарух (преди 680–700/701) по 
Долния Дунав до началото на ХI век 
[Благоев, 1904: 105–111; Ангелов, 
1945–46: 129–156]. Отвъд присъст-
вието на индивиди, чиято позиция 
в обществото се определя от това, 
че са считани за собственост, за 
техните задължения, за ролята им 
като категория население в бъл-
гарските владения и за отражение-
то им върху стопанския и социал-
ния живот в страната, не може да се 
каже много.  

Независимо от обстоятелството, 
че имперски поданици – пленените 
на бойното поле и похитените при 
набезите в провинциите, са сред 
основните източници на роби в 
Първата българска държава, поз-
натите положения във византийс-
кото законодателство са в състоя-
ние да съдействат само отчасти и 
то с уговорки – най-вече за времето 
след Покръстването, когато част от 
византийския юридически опит 
става достояние на новопокръсте-
ното българско общество [Чолов, 
1987: 546556; Найденова, 2005: 
136163; Найденова, 2008: 3036]. 
Сред текстовете, въпреки дискуси-
ите около времето и мястото на по-
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явата му, изпъква Законът за съ-
дене на хората (нататък ЗСЛ), в 
който е отбелязано, че вражеските 
пленници са поробвани и продава-
ни. Не бива да се пропуска обаче 
постановената възможност лише-
ният от свобода да възстанови да-
дената сума, да се освободи от по-
ложението на роб и да се завърне в 
родината си. Отдавна се отбелязва, 
че въпреки разминаванията в це-
ната, фиксирана за откупуването, 
това е относително точно пресъз-
даване на смисъла на разпоредбите 
в титул VIII. 6. на Еклогата. Пороб-
ването на военнопленници и евен-
туалното им откупуване, съгласно 
ЗСЛ, не трябва да се разглежда изо-
лирано и без внимание върху ви-
зантийския първоизточник [Ан-
дреев, 1957: 1112; Троицкий, 
1961: 90]. Зависимостта от визан-
тийския първообраз на свой ред съ-
що не бива и да се надценява, осо-
бено като се вземе под внимание 
преднамерената замяна на члено-
вредителните наказания за прес-
тъпления, при които съгласно пре-
водно-компилативния ранен сла-
вяноезичен законник се прилага 
поробване на извършителя на 
престъплението. [Илиевска, 2004: 
76, 86–90, 103–107, 163, 176–186, 
200–212; Максимович,  2004: 26–33, 
37–52]. На настоящия етап е невъз-
можно дори да се предположи ка-
къв процент от всички пленници в 
България от края на IX до началото 
на XI век изобщо се възползват от 
предвидената в реципираното за-
конодателство възможност да се 
откупят. Съдейки по сведенията в 
кореспонденцията на император 
Роман I Лакапин до цар Симеон се-
риозна пречка пред прилагането на 

ЗСЛ. 19. все пак има, въпреки че е 
част от действащата правна рамка 
в България през първата четвърт 
на Х век. Причините се коренят във 
факта, че заловените имперски 
вὸйни и похитените цивилни не са-
мо са тласкани в посока на по-нис-
ша социална позиция, но промяна-
та на статуса им на свободни и 
превръщането им в роби е съчета-
но с извеждането (и продажбата) 
извън границите на страната.7 От-
въд въпросното участие в ранно-
средновековния трафик на роби в 
Източна Европа, наличните сведе-
ния, в които се говори за пленници 
в Първата българска държава, не 
разкриват достатъчно дори за клю-
чови страни като продължителност 
на безправния или частично несво-
боден статус, пътищата за отпада-
нето му или пък предаването му от 
родители към деца. Известията са 
главно за ангажиране на поробени-
те като слуги и помощници. Важно 
е да се отбележи, че извън имения-
та на представителите на домини-
ращите обществени слоеве, при по-
падане на пленници като плячка в 
домакинствата на редовите войни 
– в мирния им бит знаятчии, земе-
делски стопани и скотовъдци, бли-
зостта и споделянето на жилищно 
пространство, храна, облекло, до-
машна и полска работа е в състоя-
ние сериозно да подкопае същност-
та на неравнопоставеността между 
господари и поробени. Това разби-
ра се не означава, че на намиращи-
те се в български плен са спестени 

                                                 
[7] Тревогата от продажбата им в робство 
сред „неверни племена” е разбираема, 
тъй като намалява възможността плен-
ниците да бъдат върнати обратно във 
Византия. [ГИБИ IV: 300, 306, 312313].   
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страданията и всевъзможни форми 
на малтретиране [Hristov, 2015a: 
73–105; Hristov, 2015b: 49–58].    

Без претенцията за категорич-
ност и безусловна валидност, няма 
как да не се спомене, че не е задъл-
жително имперските войни, които 
са пленени от българите да бъдат 
поробвани, за да се намират в със-
тояние на реално безправие – под-
ложени на затваряне, изтезания, 
унижения и принудителен тежък 
труд. След победата в Старопланин-
ските клисури на 26 юли 811 г., по-
край споменаването за тежки загу-
би във византийския лагер, няма 
достатъчно сигурни индикации 
колко от заклещените в засадата 
оцеляват. Част от предполагаемите 
военнопленници навярно са пред-
ложени като дар и компенсация на 
аварските лидери и славянските 
князе за военното им сътрудниче-
ство. Една група от всички пленни-
ци, взети до края на конфликта 
през 816 г., както отбелязва К. Ста-
нев, попълва нуждата от работна 
ръка и са пуснати (ако въобще до-
живяват) след години на тежки фи-
зически натоварвания при мащаб-
ните строителни начинания в 
Плиска и областта около столицата 
[Станев, 2012: 2533]. Поради не-
значителните притеснения от зло-
полуки при каторжен труд, условия 
на подслон, или качеството на 
предлаганата храна, в комбинация 
с възрастта на нисшите чинове и 
здравословно-физическото им със-
тояние, оцелелите войни от армия-
та на император Никифор I Геник 
(802–811) са особено подходящи за 
подобна дейност. Сред по-същест-
вените проблеми при задържането 
им е необходимостта от поддържа-

не на строг и организиран надзор, 
за да се избегнат бягства и бунтове.  

Известен ориентир за съдбата и 
в някаква степен за обществената 
роля, и за правното положение през 
20–30 те години на IX век на част от 
похитените в Тракия имперски по-
даници след депортирането им в 
българските владения дават ня-
колко византийски хроники. Спо-
ред известията пленниците са за-
селени по източната периферия на 
т. нар. Отвъддунавска България. 
Въз основа на податките, тяхната 
религиозна и културна другост, в 
сравнение с останалото население 
на езическа България, не се подлага 
на съмнение. Религиозните и етно-
културните различия обаче не са 
съществена пречка преселниците 
да изпълняват функция на въоръ-
жено погранично население, със 
свои собствени командири. Съхра-
нената им идентичност, в допълне-
ние с променената обстановка по 
западните дялове на Хазарския ха-
ганат, свързана с придвижването 
на маджарите и печенегите в Се-
верното Причерноморие, са сред 
основните причини за провалянето 
на опита за интеграцията им в Пър-
вата българска държава. Независи-
мо от оттеглянето им с помощта на 
византийския флот и повторното 
им връщане във Византия, трябва 
да се подчертае, че въпросните, 
настанени в отвъддунавските вла-
дения пленници определено са да-
леч от робски статус. Ключов фак-
тор за избягване на тежки форми 
на безправие и принуда произтича 
от желанието на политическия 
елит в езическа България да се 
възполва от имперски поданици за 
увеличаване на военните, стопан-



Янко М. ХРИСТОВ                                                           ДУША ЗА ДУША: ОТНОСНО РАЗМЯНАТА... 

  - 90 - 
 

  

ските и демографските ресурси на 
страната.8 Впрочем присъствието 
на византийци в България към 
края на VIII и първите десетилетия 
на IX век е видимо, а част от тях оп-
ределено размиват границата меж-
ду военнопленници и ренегати-
предатели [Ангелов, 1973: 112–123 
(за VIII–X век виж с. 112–116); 
Browning, 1988: 32–36; Рашев, 
2004: 151162].  

Част от затрудненията в про-
следяването на щрихи около стату-
са на пленниците в Първата бъл-
гарска държава след Покръстване-
то се дължат и на отсъствието на 
същински споразумения за размяна 
(както в договора от 816 г.) на вòй-
ни и похитено население в конф-
ликтите между България и Визан-
тия. Това е присъщо както за пър-
вата четвърт на Х век – при Симео-
новото упраление, така и по-късно 
за продължилата повече от четири 
десетилетия война от 976–1018 г. 
преди падането на българските 
земи под византийска власт. Има 
опит за обяснение на тази особе-
ност с уточнение, че властите в Им-
перията не проявяват склонност да 
следват политика на размени, тъй 
като на сблъсъците с България (и 
изобщо на Балканите) се гледа като 
на добър източник на роби [Rot-

                                                 
[8] Интегрирането на византийски плен-
ници сред враговете на Империята е 
добре познато още по време на варварс-
ките нашествия. В запазените дялове от 
текста на Приск Тракиец е описан доста 
показателен случай, а в Статегикона на 
Псевдомаврикий се обръща внимание, че 
при кампании на север от р. Дунав тряб-
ва да се проявява повишено внимание 
към бивши имперски поданици преми-
нали на страната на славяните. [ГИБИ I: 
111–115; ГИБИ II, 285–286].  

man, 2004/2005: 778–779; Rotman, 
2009: 43–47]. Несъмнената и отчи-
тана роля на робите, без значение 
дали са бивши пленници или не, в 
социалната картина и в градското и 
селско стопанство на Империята 
през периода VII–XI век, добавя до-
пълнителни основания в полза на 
подобни твърдения [Harvey, 1989: 
29–79; Lefort, 2002: 231–310. (осо-
бено p. 237–243, 279–284); Kaplan, 
2009: 143–167]. Не бива да остава 
без внимание и известната Новела 
на император Йоан I Цимиски (969–
976) за комеркиона върху залове-
ните роби, сочеща, че участниците 
във военните кампании – от най-
нисшите чинове до командния със-
тав, се занимават с продажба на по-
робените пленници по тържищата 
и извън тях, или ги изпращат в ед-
рите и по дребни имения в провин-
циите. Византийските военни успе-
хи в региона на Плисковско-Прес-
лавския държавен център на Ран-
носредновековна България през 
971 г. са безспорни. Въпреки това, 
безкритично схващане, че в споме-
ната Новела на император Йоан I 
Цимиски става дума за търговия с 
поробени българи е погрешно. Още 
преди повече от век Н. Благоев 
обръща внимание, че за българите 
се говори като участници – достав-
чици (и посредници) в търговските 
начиния, а не като обект на покуп-
ко-продажба [Благоев, 1906: 109–
110; срв. също McGeer, 1995: 365–
368]. „... А за моряците постановя-
ваме това: нека ония, които обсаж-
дат крепости или правят набези 
заедно с конна войска в неприятелс-
ка територия и залавят роби, да не 
дават комеркион. – се чете в текста 
на Новелата – Ония пък, които 
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отиват по тържищата и селища-
та, за да копуват роби от търговци 
или от българи, или по друг начин 
придобиват роби или ги получават 
като дар, нека плащат комерки-
он...” [Батаклиев, Маслев, Тивчев, 
1974: 132].9    

Разбира се, изобщо не може да 
става и дума за пълно отричане на 
възможността през последната чет-
върт на Х – първите две десетиле-
тия на ХI век попадналите във вра-
жески ръце българи да бъдат поро-
бени, нито за отказ да се прилагат 
същите мерки спрямо нами-ращите 
се в български плен византийски 
поданици. И все пак има нужда от 
някои, при това съществени уго-
ворки, най-малко поради известно 
загърбване на сведенията за съдба-
та на пленниците, които съвсем не 
сочат единствено и само в посока 
поробване. Както и поради факта, 

                                                 
[9] За въпросната Новела на император 
Йоан I Цимиски виж: Köpstein, 1969: 
237–247; Kolias, 1995: 129–135. За бъл-
гарски пленници като част от военната 
плячка се говори в пасаж от хрониката 
на Йоан Скилица, в който се разказва, че 
след превземането на крепостта Лонгон 
през 1017 г. император Василий II „…раз-
делил пленниците на три: едната част 
дал на съюзниците си руси, другата – на 
ромеите, а третата оставил за себе 
си...” [ГИБИ VI: 289; Николов, 2005: 188]. 
Известието като че ли се нуждае от спе-
циално внимание, тъй като не е в пълно 
съзвучие с положенията в Еклогата и 
последващите законници от епохата на 
Македонската династия за подялба на 
плячката [Эклога, XVIII. 1; Πρ. νóμος, XL. 
1]. На охраната на пленници и награбе-
ната плячка и на особеностите в дого-
ворките за подялбата им се обръща вни-
мание и във военния наръчник (Такти-
ка) на Никифор Уран [McGeer, 1995: 142–
147].  

че даже през фаталната за съще-
ствуването на Първата българска 
държава война от 976–1018 г., не-
рядко жителите на имперските 
провинции и оцелелите от съкру-
шените на бойното поле византий-
ски армии са тези, които попадат в 
български плен, а не обратно. Изве-
стията в творбата на Йоан Скилица 
илюстрират, че усилия по привли-
чане и интегриране на пленници са 
прилагани дори непосредствено 
преди падането на българските 
земи под византийска власт. Спо-
менавайки за Самуиловите успехи в 
Тесалия през 80-те години на Х век 
хронистът отбелязва: „…Самуил 
станал самовластен господар на 
цяла България. Той бил войнствен 
човек, който никога не знаел покой, 
и докато ромейските войски били 
заети в боевете срещу Склир, той 
безнаказано нахлувал във всички за-
падни области, не само в Тракия, в 
Македония и земите около Солун, но 
и в Тесалия, Елада и Пелопонес. Той 
завзел много крепости, най-
главната, от които била Лариса, 
чиито жители преселил с целите 
им семейства във вътрешността 
на България, и като ги зачислил в 
списъците на своите войници, из-
ползвал ги като съюзници срещу 
ромеите...” [ГИБИ VI: 276]. В добав-
ките на епископ Михаил Деволски 
към Synopsin historiarum на Йоан 
Скилица се открояват и интересни 
допълнителни известия. Според 
тях през 1018 г., при сломяване на 
последните огнища на антивизан-
тийска съпротива в българските 
земи, император Василий II попада 
на групи от бивши имперски пода-
ници. „Той заповядал на тези от 
пленените ромеи, които искат, да 
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останат в страната [т.е. по места-
та, в които са настанени – б. м.] – се 
чете в хрониката – а на другите, 
както и на пленените някога вой-
ници – да го следват. Имало много 
ромеи и арменци, заселени в Пела-
гония, в Преспа и Охрид от Самуил...” 
[Гюзелев, 1994: 55].  

По отношение на опитите за 
интеграция на пленници в хода на 
българо-византийския конфликт 
от края на Х – началото на XI век, е 
важно да се отбележи, че те никак 
не са чужди и на самия император 
Василий II [ГИБИ VI: 281–282, 286–
287, 288, 289–290]. Прилагането на 
решения спрямо пленници, разли-
чаващи се както от масово и без-
компромисно поробване, така и от 
отказ за размяна (и/или отку-
пуване) от страна на имперските 
власти в хода на войната от 976–
1018 г. не бива да се изолира от 
цялостната позиция на управлява-
щите кръгове в Константинопол 
към конфликта изобщо.10  Макар че 
информацията идва от текстове, 
които са писани от средата на ХI в. 
насетне (т.е. когато българските 
земи вече са под византийска власт 
и проблемите в тях се считат за 
вътрешноимперски, а не между-
държавни), ясно се откроява пред-

                                                 
[10] Решенията също са достатъчно раз-
нообразни. От по-индивидуални насоче-
ните към конкретни български боляри, 
през зачисляване на заловените редови 
войни в армейски подразделения в Из-
точна Мала Азия, до масова депортация 
на население от превзетите крепости и 
завладените области За подмяната на 
доброволните миграционни процеси 
през късния X и първата четвърт на XI 
век с насилствена депортация и въдво-
ряване виж: Божилов, 1995: 18–19; Ni-
kolov, 2001: 141–158. 

ставянето на действията на коми-
топулите като движение срещу за-
конната власт (ἀποστασία). Респек-
тивно, мерките за противодействие 
и особено наказанията на участни-
ците във военните сблъсъци тряб-
ва да съотвестват на тези, прилага-
ни срещу разбунтували се подани-
ци [Kolia-Dermitzaki, 2000: 610–
611; Пириватрић, 1997: 73–92; Бо-
жилов, 1999: 316–318, 334].  

 
4. Заключение. 

Трябва да се признае, че горе-
изложеното далеч не може да се 
определи като цялостен и последо-
вателен разказ, отнасящ се до на 
съдбата на пленените бойци и по-
хитените цивилни при множество-
то по-кратки и ограничени, или по-
продължителни и мащабни военни 
сблъсъци между Първата българс-
ка държава и Византия през турбу-
лентната ранносредновековна епо-
ха. Необходимостта от допълнител-
ни усилия за осъществяване на кол-
кото се може по-пълно изследване 
на аспектите и проблемите, свър-
зани с пленничеството е вън от 
съмнение. На настоящия етап, с 
нужната доза предпазливост, може 
да се каже, че изпъкват две много 
съществени особености:  

1). Размяната (и/или откупува-
не) на пленените на бойното поле 
неприятели и на похитеното от 
чужда територия население в ма-
щабите и характеристиките, залег-
нали по четвъртата клауза в дого-
вора от 816 г., остава неприложена 
на по-следващ етап, не само до края 
на езическия период, но и след това 
– до падането на българските земи 
под византийска власт. Независимо 
от обстоятелството, че практиката 
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за размяна не отпада от възможни-
те решения в българо-византий-
ските отношения, редица военно-
тактически, социално-стопански и 
религиозни фактори възпрепятст-
ват възможностите и / или създа-
ват сериозни затруднения за повта-
рянето ѝ от втората половина на IX 
до първите десетилетия на ХI век.   

2). С риск от известно генерали-
зиране, търсенията около правния 
статус и във Византия, и в българс-
ките владения, сочат че пленници-
те, които оцеляват при погромите и 
изтъпленията, особено до момента 
на евентуалната им продажба или 
разпределянето им като част от во-
енната плячка de jure все още не са 
роби, но фактически са в състояние 
на безправие и несвобода, което ги 
доближава до положението на та-
кива. Непосредствено около начал-
ния момент на пленничество двата 
статуса (на роб и на свободен) се 
преплитат. В зависимост от тради-
циите, особеностите и даже кон-
кретни потребности и нагласи сред 
тези, в чийто плен попадат може да 
се стигне до поробване, продажба, 
откупуване, размяна, опити за ин-
теграция (както принудителна, та-
ка и относително доброволна) и 
даже до освобождаване. 
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