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ПРОУЧВАНИЯ НА ЗАПАДНАТА КРЕПОСТНА СТЕНА
В СЕКТОР „СЕВЕР“ НА ХЪЛМА ТРАПЕЗИЦА
Никифор Тодоров

Западната крепостна стена в очертанията на Северния сектор1 на хълма Трапезица,
е проучвана през четири археологически сезона.2 (Обр. 1) Планиран е само първият от
тях, когато се разкриват северната кула, военната сграда и железарската работилница, а
проучванията през другите три са във връзка
със строителството на лифт и реставрация на
крепостната стена и сграда от III в тази част
на крепостта3. Северната порта на крепостта е
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През 1992 г. Мария Долмова поставя началото на
разкопките на Западната крепостна стена и проучва
около 10 м. от нея, с прилежащи зидове от вътрешната страна попадащи в кв. № 20, като към момента ясно се открояват на терена. За съжаление липсва
публикация или отчет за въпросния участък, която
да бъде ползвана в настоящата работа. – В: Долмова, М., За укрепителната система на крепостта „Трапезица“ (предварително съобщение).– Археология,
3, 1995, 36–42; В: Тодоров, Н. История на проучванията на фортификацията на крепостта Трапезица. –
Сб. Международна научна конференция „Великите
Асеневци”, Велико Търново, 26–28 октомври 2015
г., Велико Търново 2016, 502–522.
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доразкопана през 2014 г.4
Западната крепостна стена започва от носа
на северната кула, обхваща западната стена на
кулата с дебелина 4,80 м. и с този габарит достига до входа на северната порта, като впоследствие се стеснява, т.е. средната ѝ дебелината е
2 м. и следва цялото протежение на хълма до
югозападната порта. В разглеждания сектор тя
е проучена на дължина 110 м. външно лице и
72 м. от вътрешното лице, като до нея са долепени военна сграда I; железарски работилници
и сграда ІІІ. Проученият участък попада в кв.
№№ 1с; 1з; 1; 3; 3з; 6; 6з, 10 и 15.5
Първоначално зидарията на стената започва с лек наклон от север на юг, като следва микрорелефа на терена. Линията на външното лице върви по очертанията на извивките
на скалния венец като се наблюдава различен
отстъп, достигащ до 8 м. В суперструкция тя
е запазена на височина 1,30 м. външно лице и
до 1 м. вътрешно лице. Значително по-добре
е оцелял емплектонът – на височина до 1,5 м.
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Дебелината е 2 м. в северната част и достига 5 м.
в средната част от проучения участък. При изграждането на стената отстоянието ѝ от ръба
на скалния венец е различно и варира от 0,5 –
0,8 м. в северната част, като достига до 8 м. в
южната част. По целия участък се наблюдават
два типа техника на строителство. Не се различават преустройства и преправки от по-късните етапи.
Обособяват се два похвата на полагане на
основите, като по-често стената е фундирана
директно върху скалния венец. Преди това е
премахнат почвеният пласт, а на места скалата
е обработвана и допълнително подравнявана.
(Обр. 2) Само в някои участъци в кв. № 1с се
наблюдава полагане на камъните върху пласт
от кафява пръст.6 Това най-ясно е изразено при
помещение № 1 на Военна сграда I. Каверните
са запълнени с трамбована кафява пръст за
пестене на време и материал на строителите.
Трудно е да се установи дали те са запълнени
цялостно преди строежа на крепостната стена,
или са свързани със строежа на Военната сграда, тъй като са открити средновековни материали. Такъв метод на фундиране се установи
и при сондажа на източната крепостна стена.
Възможно е тъмнокафявата пръст да е допълнително привнесена от друга част на хълма или
от неговото подножие. Първият ред камъни от
външното лице е поставен на тънка подложка
от хоросан, за да поеме две функции: първо,
да спои камъка със скалата и второ – да запълни леките неравности, осигурявайки по-голяма стабилност. Камъните, вложени в градежа,
са от полуобработен жълто-сив пясъчник. Те
са различни по формат, със сравнително големи размери, като най-едрите блокове достигат до 0,85 х 0,15 м. Пълнежът е изпълнен
със сходни по размер плочести камъни, старателно подравнявани и заливани с бял хоросан.
Технологично емплектонът се явява основен
конструктивен елемент в крепостната стена,
тъй като по цялото протежение се наблюдава
зидария, предварително подмазана и после заливана с хоросан.
Началните редове на стената са градени от
значително по-едри обработени камъни, като
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ясно се долавя стремеж към водоравна зидария. Може да се предположи, че във височина редовете са допълнително подравнявани
и нивелирани след поставянето на сантрачна система, за което подсказва емплектонът.
Например, ниско запазеното ниво на стената
при Военната сграда, т.е. сграда I, не позволява на П. Караилиев да регистрира следи от
сантрачи по цялото протежение на участъка7.
При западната крепостна стена не се наблюдават характерните за останалите сектори от
стената подравнявания с ред плочести камъни,
разграничаващи субструкцията от суперструкцията. Ниското ниво на запазеното външно
лице не позволява да се направят повече заключения относно техниката на строителство.
Вътрешното лице на стената е по-добре запазено и позволява да се проследи до известна
степен прийомът на работа. Използвани са
различни по формат ломени камъни, добре
отвесирани и следващи почти права линия, с
относително големи фуги. Последните са старателно обмазани с бял хоросан, с цел предпазване от атмосферните влияния. Дебелината на
замазката е различна, като на места достига до
0,06 м. Всъщност обмазването няма връзка с
построените по-късно сгради, тъй като техните
вътрешни стени са изградени с калова спойка и
не се наблюдават следи от хоросанова фугировка. Въпросната фугировка по стената до някъде дава основание да се предположи етапност
в строителството на стената. По наше мнение
техниката с фугиране на стената е използвана
през първия етап на строителство, като сходна техника се наблюдава и при градежа на северната кула. Този факт ни дава основание да
твърдим, че част от западната крепостна стена
е синхронно изградена със северната кула.8
Теренът в южната част от участъка е със
силен наклон на юг и завой в посока югозапад
с денивелация 7 м. В по-голямата си част скалният венец извън крепостната стена е частично
обработен, като на места личат терасовидни
подравнявания. Голямата им площ би могла да
се обясни само със стръмния наклон на скалния венец, който образува козирка с височина
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4 м. и представлява пряка опасност за срутване
на стената. Не е изключено големият отстъп
да е използван за изграждане на строително
скеле, но това е по-малко вероятно, тъй като в
останалите участъци от крепостните стени има
места с отстъп едва 0, 5 – 0, 6 м.
В кв. с №№ 3з, 6 и 6з са разкрити две бойни плътни кули с неправилни трапецовидни
форми, втората от които е напълно унищожена. Първата е запазена на височина до 0, 20 м.
вътрешно лице, 0, 50 м. емплектон, а външното лице е почти изцяло разрушено. (Обр. 3)
Размерите, които се проследяват от останалия
по скалния венец хоросан, са 3 х 7 х 4, 10 х
7, 10 м.9 Очертанията на втората бойна кула
отстоят на около 7 м. от първата. Тя е напълно разрушена и габаритите ѝ се проследяват
само по останалия хоросан. Има неправилна
четириъгълна форма с размери 5, 20 х 5, 10 х
5, 10 х 4, 10 м.10 След извършените проучвания и наблюдения не се откриха отводнителни
съоръжения в целия участък. Котите на двете
кули попадат в най-ниската част на склона, от
където се оттича голяма част от атмосферните води. Това е логична причина за състоянието и на двете фортификационни съоръжения.
Южно от бойните кули се разкри участък около 25 м. крепостна стена.11 Опитът да се намери здрава зидария се оказа неуспешен, т.е.
сблъскахме се с неизвестна до сега технология
на строителство на западната крепостта стена.
В края на кв. 15 се установи, че дебелината на
стената условно е 2, 30 м., т.е. липсва ясно изразено вътрешно лице. Запазен е само пълнежът, съставен от натрошени скали, безспорно
фрагменти от материковата скала (идентични
по цвят и плътност). За спойка е използван бял
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хоросан. Пространството между скалния венец
и крепостната стена до височина 1–1, 5 м. е запълнено с блокаж от натрошена скала, споена
с жълто-кафява глинеста пръст, идентична с
тази в сондажа при източната крепостна стена. Блокажът вероятно е използван за нивелиране на терена пред вътрешното лице с оглед
улесняване на отводняването на склоновете
от вътрешността на крепостта. Това обяснява
липсата на запазени отводнителни съоръжения – барбукани в разглеждания участък от
крепостната стена. Външното лице е запазено
частично, на отделни участъци с дължина до 1,
20 м., на височина съхранена до 2 реда камъни.
В зидарията са вложени едри ломени камъни,
достигащи до 0, 60 – 0, 70 м. дължина и до 0,
30 м. височина. Липсват следи от обмазка по
фугите, като прави впечатление голямата им
ширина, която на места достига до 0, 07 м. Не
е изключено разглежданата техника на строителство, наблюдавана и в други участъци от
крепостните стени, да е използвана за първи
път на Трапезица, тъй като тук не е имало фортификация от ранновизантийската епоха.
В разкрития участък са фиксирани отделни
етапи от изграждането на Западната крепостна
стена. Краят на стената до фугата е с дебелина
4, 20 м. и до нея е долепена кула Iз. Изглежда
че първоначално удебеляването на стената до
фугата е използвано като самостоятелно отбранително съоръжение. Неговото изграждане е
съобразено със завоя от пътя, който се намира в подножието на въпросния участък, с цел
да осъществява обстрелване на завоя от пътя
към северната порта.12 Така пътят е напълно защитен в двата последни завоя, като първият е
прострелван от 2 кули, а отбраната на втория е
поета от северната кула.
Въпреки еднотипния прийом на строителство на стената в двата участъка (северно и
южно от фугата), тук могат да се различат два
етапа, извършени в първия период на изграждане. Вероятно наличието на конструктивна
фуга е свързано със завършването на първия
етап от изграждането на отбранителна линия
на цялото западно пространство от Двореца,
12

Необходимо е да се уточни, че средновековното трасе
не съвпада напълно със съвременния път, като първата серпентина вероятно продължава още 10–15 м.
в посока юг преди да завие към втора серпентина на
север.

127

Никифор Тодоров
където изглежда се е разчитало на естествената непристъпност на терена. Едва във втория
етап се изграждат двете бойни кули и продължението на крепостната стена на юг. Това
предположение е по-вероятно, тъй като на целия хълм не се наблюдават подобни самоцелни
одебелявания на крепостната стена, имащи вид
на завършена структура (с големина на кула).
Непосредствено до западната крепостна
стена са долепени две сгради и работилници,
несъмнено свързани с обслужването на гарнизона. Аналогично на крепостите Царевец,
Червен, Ловеч и др., до главния вход обикновено се разполагат сгради с военен характер и
функции.
Военна сграда I, прилепена до западната крепостна стена, е публикувана от П.
Караилиев.13 (Обр. 4) В публикацията си авторът предлага относителна и абсолютна хронология на периодите на строителството на разкритите сгради и съоръжения.14 Установено е,
че западната крепостна стена е била построена
в първите години на ХІІІ в. и преди нея не са
съществували фортификационни съоръжения
от по-ранни епохи. Направеното сравнение с
крепостното строителство на другата столична
крепост (на хълма Царевец) показва, че подновяването на нейните отбранителни стени и
кули съвпада по време с изграждането на укрепленията на Трапезица. Като причина за това
е изтъкнато разрастването“… в териториално
отношение на столичния Търнов, поради което се появила необходимост от разширяване на
укрепената територия на града…“15 В частта,
озаглавена Реконструкция, са предложени възможности за онагледяване на външния вид на
представяните сгради и съоръжения, според наличните данни и наблюдения.16 Военна сграда
I е имала 2 етажа, изцяло построени от камък
на калова спойка, с обща височина около 5 м.
Трите големи помещения са били с отделен
вход, а в едно от тях е съществувала вътрешна
стълба за горния етаж.
Западната крепостна стена е имала стъ13

14
15
16
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паловиден силует, поради денивелацията на
терена, завършвала е с бойна пътека и зъбери,
като общата ѝ височина с тях е достигала 8 м.
Караилиев отбелязва, че Военната сграда се
явява част от фортификационния комплекс, отбраняващ северния сектор на Трапезица, което пряко я свързва с крепостните съоръжения
Северна кула и Северна порта.17
От данните в публикацията на Караилиев
и извършените наблюденията при разкопките
през последните години на целия сектор, можем да предположим какви са били функциите на всяко едно от помещенията. За целта
под внимание са взети както откритите находки, така и размерът на отделните помещения.
Помещение 1, разположено непосредствено
до Северната порта, има най-голяма площ и
вероятно неговият първи етаж е използван за
конюшня, а вторият за караулно помещение.
Помещения 2, 3, 4, 5, 6, и 7, са значително помалки по размери и допускаме, че приземният
им етаж е използван за складови помещения.
Целият втори етаж е бил обособен от отделни помещения, и изглежда е бил превърнат в
спалня. Изглежда, цялата постройка е изпълнявала функции, свързани с обслужването и
пропусквателния режим, осъществяван от военния гарнизон в северната част на крепостта.
(Обр. 5)
Железарски работилници. До вътрешното лице на Западната крепостна стена и под
гробовете от некропола на църква № 2 се откриха останки от две железарски работилници.
Първата e с размери 5 м. дължина, 3 м. ширина
и отстои на 3 м. от помещение 7 на сграда I.
Подът е настлан с каменни плочи.18 (Обр. 6)
На 4 м. южно от първата железарска работилница се разкри втора работилница.
Първоначално в този участък в югозападната
част от некропола на църква № 2 е бил изхвърлен дебел пласт пепел, поти и желязна шлака
от дейността на двете железарски работилници, разположени в северна посока и функционирали през първата половина на ХІІІ в.
Впоследствие върху този насип е била направена добре изпечена глинена замазка с жълтооранжев цвят. Част от нея е била унищожена
при вкопаването на гробните ями от некропола.
17
18
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Проучвания на западната крепостна стена в сектор „Север“ на хълма Трапезица
Общата площ, на която е запазена замазката, е
с размери 7 х 7 м. Не се откриха каменни стени,
с изключение на няколко камъка, разположени
по източната страна. По всичко изглежда, че
става въпрос за подово ниво на голям навес,
където са били извършвани различни производствени дейности, свързани с металообработка. Вероятно това е пристройка от юг към
разкритата през 2007 г. голяма железарска работилница, разрушена според стратиграфските
наблюдения около средата на ХІІІ в.19
Железарските работилници, най-вероятно
са свързани с производството и поддръжката
на оръжие и снаряжение, необходими за нуждите на гарнизона. Тяхното функциониране
може да е било обвързано и с косторезното ателие, разположено на един от етажите на северната кула, осигуряващо разнообразни костни
изделия, свързани с въоръжението и снаряжението.20
Сграда ІІІ. Постройката е долепена от север и запад към вътрешното лице на западната
крепостна стена. От нея са разкрити 2 помещения, разположени в посока изток–запад, изградени от ломени камъни, споени с кал. (Обр. 7)
Източното помещение е трапецовидно, с вътрешни размери 5, 50 х 4 х 3, 40 м. От север
е допряно до крепостната стена, а от изток се
разкри еднолицева стена със запазена височина 1,10 м и ширина 0,60 м. Подовото ниво
е от трамбована жълта пръст. Не се откриха
входове. В насипа на помещението се попадна
на горял пласт с пепел и въглени, материали –
сграфито и кухненска керамика, нападали от
огнище, разположено на втория етаж.
Западното помещение е имало вътрешни
размери 6, 50 х 4 м. От север и запад е било
долепено до крепостната стена. Неговата източна стена е двулицева, със запазена височина
1, 30 м и ширина 0, 80 м. На 1, 25 м над пода се
очерта леглото на външен надлъжен сантрач.
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Южната стена е изцяло разрушена. Подовото
ниво е от трамбована пръст и остава с 1, 30 м
по-ниско от пода в източното помещение. Не
се откри мястото за външен вход. В североизточния ъгъл на западното помещение се откри
голяма битова пещ, долепена към западната
крепостна стена. Тя има каменна основа с формата на четвърт окръжност, дължина на източната и северната страна по 2, 10 м и височина
1, 05 м. Изградена е от ломени камъни, споени
с жълта пръст. В средата на основата е оформена кръгла горивна камера с диаметър 1 м и
запазена височина 0, 45 м. Отворът е насочен
на юг, на височина 0, 40 м над пода. Зидарията
е от плоски камъни, споени с жълта пръст, а
дъното е измазано с глина, впоследствие изпечена. (Обр. 8)
В очертанията на двете помещения се откриха различни материали – керамика, сграфито паница с царски подглазурен монограм
и монети. Керамичният материал и разкритата пещ дават основание да се предположи, че
именно това е кухненският блок на гарнизона.
Сградата е съществувала от началото на ХІІІ в.
до края на ХІV в., след което е била изоставена,
но без да е опожарявана.
Разгледаният участък от западната крепостна стена, заедно с прилежащите сгради и
техните военни функции, предполага в първия период от съществуването на крепостта
Трапезица на това място да е била оформена
първоначалната цитадела на хълма. Двата строителни периода на Военна сграда I показват не
само важността на крепостта, но и нейното
развитие.21 Стратегическото разположение и
обособяването на отделните сгради позволяват
малко по-късно тук да се развият военно-административният комплекс и дворцовите сгради.
Във втория етап от хронологията на съществуването си комплексът явно продължава да изпълнява своите военно-охранителни
функции. Развитието на останалите сгради
(Дворцови сгради II и II-a) в сектор „Север“,
оставят военният комплекс без възможност за
териториално разширение, като се извършват
отделни преустройства само на приземните
етажи.
Най-общо крепостното строителство на
хълма Трапезица с някои уговорки може да
21

Караилиев, П. Цит. съч., с.126–127.
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се раздели на четири периода. При западната
крепостна стена попадаща в сектора се наблюдават първите два от тях. Първият, който бележи началото на фортификацията на хълма,
е синхронен със строежа на северната кула и
укрепването на определена площ. Вторият
период се характеризира с реализирането на

цялостния фортификационен замисъл на крепостта. Останалите два са свързани с изграждане на напречни крепостни стени за защита
на подградията и с ремонтите по крепостната
стена, отнесени малко преди превземането на
града в края на XIV в., но в сектора те не се
наблюдават.

ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES AT THE WESTERN FORTRESS WALL
IN THE NORTERNH SECTOR ON TRAPEZITSA
Nikifor Todorov
(SUMMARY)

The western fortress wall, within the northern section of the Trapezitsa hill, has been researched
in four archeological seasons. Only the first one was planned when the Northern Tower, the Military
Building and the Ironmonger’s workshop were revealed. The other three were connected with the construction of a lift and the restoration of the fortress wall and building III in this area. The northern gate
of the fortress was excavated in 2014.
The section of the Western Wall, along with adjoining buildings and their military functions, suggest that in the first period of existence of the Trapezitsa Fortress, the original hilltop citadel was upbuilt.
The two construction periods of the Military Building I indicate not only the importance of the fortress,
but also its development. The strategic location and the detachment of the individual buildings allowed
the later development of the military-administrative complex and the palace buildings.
In the second phase of its history of existence, the complex apparently continued to perform its
military and security functions. The development of the other buildings (Palace buildings II and II–a)
in the Northern sector impeded the territorial enlargement of the military complex, and only separate
reconstructions on the ground floors were undertaken.
In general, the fortress construction on the Trapezitsa Hill with some reservations can be divided
into four periods. At the Western fortress wall falling into the sector the first two of them are indentified. The first period, which marks the beginning of the fortification on the hill, is synchronous with
the construction of the Northern Tower and the strenghtening of a certain area. The second period is
characterized by the realization of the fortress's overall fortification purpose. The other two are related
to the construction of transverse fortress walls for the protection of the suburbs and to the repairs of the
fortress wall dated shortly before the conquest of the city at the end of the 14th century, but they are not
observed in this sector.
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Обр. 1. План на Западната крепостна стена с прилежащи сгради (по К. Тотев)
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Обр. 2. Западна крепостна стена (поглед от север)

Обр. 3. Западна крепостна стена с двете бойни кули
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Обр. 4. Военна сграда

Обр. 5. Военнна сграда (рекострукция)
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Обр. 6. Железарска работилница (поглед от изток)

Обр. 7. Сграда III (поглед от североизток)
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Обр. 8. Пещ в сграда III

135

