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Северната кула на средновековната
крепост на хълма Трапезица
във Велико Търново
Евгени Дерменджиев
Бойната кула, издигаща се на северния край
на хълма Трапезица (обр. 1), е спомената в края
на ХІХ в. от В. Берон като „голямото запазително укрепление или откъм голямата каменна
кула, що се намирала и йоще съществува, ако
и донейде порутена, на североизточния край
на Трапезица.“ (Берон 2004, 20). Повече сведения за кулата предоставя К. Шкорпил, който
посочва, че „на четвъртия етаж, който образува
северния скалист нос на крепостта, се намират
развалини на крепостна постройка. От последнята са запазени основи и части от стени. Постройката се стеснява към север на дължина
16 м с южна ширина 8 м, а при тесния край 3
м. Към тази постройка към юг се присъединява друга, трапецообразна, около 9 м дълга;

до южния край на източната стена на втората
постройка излиза една издатка, 2,50 м широка,
издадена на северната си страна 5,50 м, а при
южната само 3м - вероятно основи на кула“
(Шкорпил 1910, 142) (обр. 2 1).
Най-подробно е описанието на кулата (обр. 2
2-3) направено от В. Димов: „На северния край
на Трапезица, над стръмния спусък на терена,
увенчан с отвесни скали, се намират основи на
каменна сграда, вероятно бойна кула, за която
местното население погрешно смята, да е било
някога царски дворец. Постройката изглежда
да е била проста във вътрешното си разпреде-

ление, а проста и в строежа си: зидана с груби камъни и кал. Вътрешното ù разпределение
ни дава четири отделения, различни по форма

Обр. 1. Крепостта на хълма Трапезица - поглед от югоизток.
Fig. 1. Veliko Tarnovo. The fortress on Trapezitsa Hill from southeast
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Обр. 2. Стари планове на Северната кула. 1. План по К. Шкорпил. 2. План по П. Абаджиев 3. План по
В. Димов
Fig. 2. Veliko Tarnovo. Old plans of the North Tower. 1. Plan according to K. Škorpil. 2. Plan according to P.
Abadzhiev. 3. Plan according to V. Dimov

и големина. Отвън те изглеждат доста големи
по причина на голямата дебелина на зидовете.
Така източният зид достига 2 м дебелина, а западният - 1,80 м на най-широките места. Найюжното отделение (А) има вътрешни размери
6,20 м широчина и 4 м дължина, с трапецовидна форма. Съседното (Б), отделено от първото
със зид, дебел 1,50 м, е тоже трапецовидно, с
3,70 м широчина и 1,60 м дължина. Това отделение се дели от съседното, на северната страна, със зид дебел 0,80 м, който следва и вън от
постройката в източната част и се спуска като
преграда надолу към реката. Първоначалната
дебелина на външния зид е била 1,10 м. Третото отделение (В) е широко 2,50 м и дълго 10,50
м, тоже с трапецовидна форма, а четвъртото (Г)
- 2,30 м широко и 10,50 м дълго - с триъгълна
форма, с лява страна пречупена към средата.“
(Димов 1915, 121-122).
От първите сведения за Северната кула не
става ясно дали тя е била проучвана чрез археологически разкопки. Според В. Димов кулата
е разкопавана през 1878 г. от М. Дринов (Димов
1915, 121). Любопитно е, че описвайки Трапезица в книгата си, отпечатана през 1886 г., В.
Берон не само, че не посочва провеждането на

такива разкопки, но не прави и описание на
крепостното съоръжение. Видно е обаче, че в
края на ХІХ и в началото на ХХ в. стените на
кулата са били добре запазени, което все пак е
позволило да се направят няколко плана, различаващи се по своите очертания, размери, брой
и разположение на помещенията (обр. 2).
Уточняването на плана и предназначението
на Северната кула бяха сред основните задачи на подновените през 2007 г. археологически проучвания в средновековната крепост
на хълма Трапезица.1 Разкопките, съсредоточени в Сектор Север (обр. 1), обхващат найсеверния край на хълма и се провеждат под
ръководството на Константин Тотев в екип с
Евгени Дерменджиев (РИМ - Велико Търново) и Пламен Караилиев (АМ - Раднево) (Тотев, Дерменджиев, Караилиев 2008, 682-685)2.
1
Разкопките са част от дългогодишната програма на
НАИМ - БАН за цялостно проучване на средновековната
крепост на хълма Трапезица, приета през 2006 г. За тази
цел хълмът е разделен на 6 големи сектора с площ от 8
до 12 дка., проучванията на които се ръководят от археолози от НАИМ - БАН.
2
Възможността да публикувам резултатите от проучванията на обект І (Северна кула) в Сектор Север дължа
на ръководителя на разкопките К. Тотев (НАИМ - БАН ,
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Обр. 3. План на Северната кула след разкопките през 2007-2008 г. (по К. Тотев).
1.Помещение 1; 2. Помещение 2; 3. Помещение 3; 4. Източен вход; 5. Северен вход; 6. Стената на блокажа, новото стълбище и хоросановата рампа пред него в помещение 1; 7. Ями за подпори; 8. Помещение
1.1; 9. Помещение 1.2; 10. Помещение 1.3; 11. Боклучна яма ; 12. Огнище в помещение 1; 13. Плочник и
стълбище в помещение 2; 14. Огнища в помещение 3; 15. Мястото на Северната порта
Fig. 3. Veliko Tarnovo. Plan of the North Tower after the 2007 and 2008 digs (according to K. Totev). 1. Room
1; 2. Room 2; 3. Room 3; 4. East entrance; 5. North entrance; 6. The blocked wall, the new staircase and the
mortar ramp in front of the staircase in room 1; 7. Pillar holes; 8. Room 1.1; 9. Room 1.2; 10. Room 1.3; 11.
Rubbish pit; 12. A hearth in Room 1; 13. Pavement and staircase in Room 2; 14. Hearths in Room 3; 15. The
place of the North Gate

50

Обр. 4. Северната кула - поглед от югоизток.
Fig. 4. Veliko Tarnovo. The North Tower from southeast

Най-добре запазена преди началото на проучванията беше източната стена, извисяваща се
на скалния венец при върха на кулата. Цялата
площ на обекта беше обрасла с дървета и храсти, сред които се очертаваха отделни зидове
на височина до 1 м. Северната кула изцяло се
проучи при разкопките през 2007 г. и 2008 г.,
когато се оказа, че досегашните данни за нейния план, размери, брой и разположение на
помещенията са неточни (Тотев, Дерменджиев, Караилиев 2009) (обр. 2). В настоящото изследване са представени новите резултати по
отношение на архитектурата, стратиграфията,
периодизацията, реконструкцията и предназначението на Северната кула.
Архитектура
Северната кула е фундирана по ръба на
тесния скален нос, с който завършва хълма
Трапезица на север (обр. 1, 3, 4). Скалният
нос е най-висок от южната страна на кулата
(това е и най-високата точка на хълма Трапезица), където надморската височина е 204.81
м. Билото се снижава в северна и източна посока, образувайки няколко полегати скални
прага с различна височина и ширина. Достигайки до ръба на скалния нос скалите се
спускат отвесно на височина 5-10 м (обр. 4).
Единствено от запад те са по-ниски, защото
Филиал Велико Търново).

от тази страна е трасиран пътят, извеждащ от
подножието на хълма към Северната порта
(обр. 7 1).
Северната кула е с неправилна, силно издължена в посока юг, Т-образна форма (обр. 3). Изградена е от средни и едри ломени камъни (сив
и жълт пясъчник), споени с бял хоросан, здрав
емплектон и вътрешна сантрачна система. Надлъжните стени на кулата са конструктивно
свързани със западната и източна крепостни
стени. Лицевата им зидария е изпълнена в хоризонтални редове, с широко подмазани фуги
между камъните, така че в отделни участъци фугировката наподобява цялостна мазилка
(обр. 7 3). Освен с хоросан някои от стените на
кулата са били надзиждани и с калова спойка
(обр. 7 4). Стените са запазени на различна височина - от 0,50 м до 4,20 м. Максималната дължина на Северната кула е 41,30 м, най-голямата
ù ширина - 26,50 м, а общата застроена площ е
583 м2 (обр. 5, обр. 6).
Северната стена на кулата е дълга 6 м и е
запазена на височина до 2 м (обр. 3). Северозападният ъгъл е разрушен до основи, които са
стъпвали направо върху скалата, по която се откри полепнал хоросан. Всъщност, предният северен край на кулата представлява общ масив,
запълнен с блокаж от камъни и хоросан, чиято
дължина е 11,20 м при фундамента и над 6 м на
нивото на втория етаж (обр. 8 2).
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Обр. 5. Вътрешността на Северната кула - поглед от север
Fig. 5. Veliko Tarnovo. The interior of the North Tower from north

Първите 11 м от западната стена също са
разрушени до нивото на скалата (обр. 3, обр.
7 1). След това са оцелели 7,50 м от лицевата ù зидария, но на височина само в 1-2 реда
големи четвъртити камъни. Следват нови 7 м,
където липсва лицето на стената, а самата тя
сменя посоката, като се насочва на юг. Тук е
запазена лицева зидария на дължина 3 м, след
което, в останалите 13 м, лицето е напълно
унищожено. В този участък стената променя
още два пъти посоката си - първоначално извива на югозапад, а след около 6 м - почти на
юг, до мястото, където се е намирала Северната порта (обр. 3 15).
По цялото протежение на западната стена на
кулата е оцелял емплектонът на височина от 4
м в северния край до 0,50 м в южния (обр. 7
1). Ширината на стената, измерена в секторите
със запазена външна лицева зидария, е 3,80 м и
4,20 м. Самата стена е фундирана върху скалата, като в отделни участъци неравностите са запълвани с хоросан. На някои места вътрешното
ù лице обаче е положено върху дебел до 0,20 м
пласт кафява пръст. На три места в емплектона
се очертават отворите на напречни сантрачи с

52

размери 0,13 м х 0,13 м, но легла на надлъжните сантрачи не се забелязват.
Поради по-особения си Т-образен план Северната кула има две южни, три източни и две
северни стени, оформящи различни помещения (обр. 3). Първата южна стена, която затваря
помещение 3, е дълга 8,60 м и широка 2 м (обр.
3 3, обр. 7 2). В западния си край, при конструктивната връзка със западната стена на кулата,
тя е запазена само в 1 ред камъни, докато в
противоположния край се извисява на 2,50 м.
Стената е фундирана върху скалата, като следва наклона ù в източна посока.
Източната стена на помещение 3 е дълга
11,20 м и широка 1,90-2 м (обр. 3 3, обр. 7 2,
3). Лицевата ù зидария е запазена на височина 2 м, а емплектонът е с около 1 м по-висок
от нея. Фундирана е върху скалната основа
на хълма. В лицевата зидария, на височина
1,50 м от терена, се откриха четири отвора от
леглата на напречни сантрачи. При почистването им се установи, че са били заковани към
надлъжен сантрач, с размери 0,13 м х 0,13 м,
положен на 0,10 м навътре от лицето на стената, като това разстояние е било запълнено

Обр. 6. Вътрешността на Северната кула - поглед от юг.
Fig. 6. Veliko Tarnovo. The interior of the North Tower from south

с плочести камъни, подравнени с външната
зидария.
На 8,70 м от югоизточния ъгъл е оставен отвор, водещ към вътрешността на кулата (обр.
3 4, обр. 7 3). Това е главният вход, широк 1,25
м, като предният му край е стеснен на 1 м посредством два срещуположни пиластъра (0,13
х 0,20 м). Точно пред входа на кулата се разкри
стълбище, водещо надолу по склона към източната крепостна стена, от което са запазени
3 стъпала с дължина 1-1,50 м и височина 0,250,35 м. В прохода на входа се разчистиха два
големи плочести камъка от настилката, а между тях и пиластрите - леглото на надлъжен сантрач (с останки от гредата), преминаващ точно
под нивото на пода (обр. 9 3). Чрез този сантрач
е оформен прагът на входа, в който е била закрепена оста на еднокрила врата.
Източната стена продължава след входа още
1,15 м и по цялата си запазена височина от 2
м е долепена на фуга към втората южна стена
на Северната кула (общата южна стена на помещения 1 и 23) (обр. 3, обр. 7 3, 4). Установи
В резюмето за разкопките през 2007 г. са посочени 3 помещения - 1, 2 и 3. Вж.: Тотев, Дерменджиев, Караилиев
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се, че при изграждането на кулата е използван
специфичен строителен похват: на различни
места в стените са оставяни вертикални фуги
с височина 1-2,50 м, които започват още от основите (обр. 3). Над тях продължава зидарията,
конструктивно свързваща стените над прекъснатите фуги. Такива фуги се откриха при ъглите и връзките между почти всички външни и
вътрешни разделителни стени на помещенията
на кулата (обр. 6, обр. 7 3, обр. 8 4, обр. 9 2, 3).
Установяването на тази строителна особеност
показва, че прекъснатите фуги, най-вече в участъците, където някои от стените на кулата са запазени само в 1-2 реда камъни, не разграничават отделни периоди в изграждането на кулата.
Такава е ситуацията при връзката на източната
стена на помещение 3 с южната стена на помещения 1 и 2, където прекъсването на фугата и
конструктивната връзка между стените са били
2008, 683. Окончателното завършване на проучването на
Северната кула наложи преномерирането на помещенията. По новата номерация помещение 1 включва предишните помещения 1 и 2. Разкритото през 2008 г. източно
помещение вече е помещение 2, а помещение 3 запазва
първоначалното си означение (Тотев, Дерменджиев, Караилиев 2009).
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Обр. 7. Стени на Северната кула. 1. Западната стена на Северната кула; 2. Първата южна стена и първата източна стена на Северната кула; 3. Първата източна стена на Северната кула с главния вход; 4.
Втората южна стена на Северната кула.
Fig. 7. Veliko Tarnovo. The walls of the North Tower. 7.1. The west wall of the North Tower; 2. The first south wall
and the first east wall of the North Tower; 3. The first east wall of the North Tower with the main entrance; 4. The
second south wall of the North Tower

направени по-високо от запазеното ниво на зидарията (обр. 3 4, обр. 7 3).
Втората южна стена е обща за помещения
1 и 2 и има дължина 15 м, ширина 1,80 м в западния и 2 м в източния си край (обр. 3, 7 4).
Запазена е на височина 1,40-3,50 м. Скалните
прагове, които стръмно се спускат в източна
посока, дават голямата денивелация на терена
(9,40 м) между двата края на стената. Поради
това стената е фундирана на дълбочина около
1 м в пласт кафява пръст, като същевременно
ляга и върху скалните прагове. В източния край
обаче, основата на стената не достига скалата,
а стъпва върху пръстта. Тук трябва да се отбележи, че фундаментът не е по-широк от суперструкцията (липсва цокъл), както всъщност е и
при всички останали стени на кулата.
Тази втора южна стена има една особеност
- зидарията с бял хоросан в източната ù част е
надстроена с ломени камъни, споени с калов
разтвор. Разликата в двете зидарии се откроява по широката вертикална фуга, пресичаща
стената от основата до върха, която отстои на 7
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м от източния край на стената (обр. 7 4). Надстрояването е направено без да се подравнява
стената на хоросанова спойка. По тозци начин
е търсена конструктивна връзка между новата
и старата зидария.
И в двата си края южната стена на помещения 1 и 2 е допряна на фуга към прилежащите
надлъжни стени на кулата. Западният край на
южната стена е така разрушен, че не достига
дори до долното ниво на основата на западната
стена на кулата, фундирана върху по-висок скален праг (обр. 6, 8 4). Така фугата между тях е
била висока най-малко 1,40 м, без да има следи
от конструктивната връзка. Източният край на
южната стена също опира на фуга към източната стена на кулата (обр. 7 4). В този участък се
забелязва и друга особеност: надзиждането на
стената с калова спойка преминава и върху източната стена на кулата, която продължава като
източна крепостна стена. Този факт ясно показва, че събарянето на кулата и последвалото ù
възстановяване с калова спойка е засегнало и
източната крепостна стена.
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Обр. 8. Стени и помещения на Северната кула. 1. Втората източна и втората северна стена на Северната кула с входа; 2. Стълбището в северната стена на помещение 1; 3. Помещение 1 (стената на блокажа
и стълбището) - поглед от юг; 4. Южната стена на помещение 1 и входа към помещение 3.
Fig. 8. Veliko Tarnovo. The walls and rooms of the North Tower. 8.1. The second east wall and the second north wall
of the North Tower with the entrance; 2. The staircase in the north wall of the North Tower; 3. Room 1 (blocked wall
and staircase) from south; 4. The south wall of Room1 and the entrance to Room 3

На 2,30 м от западния край на южната стена е оставен отвор с ширина 1,10 м и запазена
височина на страниците 1,10 м (обр. 3, обр. 8 4,
обр. 9 3). Това е входът, свързващ главния източен вход на кулата с вътрешното помещение
1. Входът е стеснен в предния си южен край до
0,85 м посредством пиластър от запад (0,20 х
0,20 м) и отстъп от изток, получен от допирането на северния край на източната стена на
помещение 3 към южната стена на помещение
1. В прохода на входа се откриха две каменни
плочи от настилката, като в камъка до източната
му страница е направен кръгъл отвор за поставяне на ос за еднокрила врата. Между плочите
и пиластъра се разчисти леглото на надлъжен
сантрач, преминаващ напречно на входа, под
нивото на настилката.
Четири реда легла на напречни и надлъжни сантрачи се разкриха и по външното южно
лице на южната стена, разположени на разсто-

яние 1,10 м един над друг4 (обр. 7 4). Третият
сантрач започва на 0,25 м над терена в западния край на стената, при това на място се е
запазила и част от самата греда. Върху него
има три отвора на напречни сантрачи, докато
върху четвъртия надлъжен сантрач са запазени два отвора на напречни сантрачи. Третият
сантрач преминава отчасти и в зидарията на
стената, направена с калова спойка. Изцяло в
тази зидария, която е некачествено изпълнена
с ломени камъни, остават долните два реда
сантрачи.
Втората източна стена на кулата, явяваща се
източна стена на помещение 2, е с почти триъгълно очертание, насочено на изток, точно
следващо ръба на скалния венец (обр. 3, 9 2).
Общата ù дължина е 15,50 м, като в северния
си край се допира на фуга до северната стена
на помещението. Ширината на източната стена
4
Размерите и полагането на сантрачите е същото, като
при източната стена на помещение 3.
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Обр. 9. Помещения на Северната кула. 1. Помещение 2 - поглед от изток; 2. Помещение 2 със северния вход
- поглед от югоизток; 3. Източният вход на кулата и входа между помещения 1 и 3 - поглед от северозапа;
4. Помещение 3 - поглед от североизток.
Fig. 9. Veliko Tarnovo. The rooms of the North Tower. 1. Room 2 from east; 2. Room 2 with the north entrance from
southeast; 3. The east entrance of the tower and the door between Rooms 1 and 3 from northwest; 4. Room 3 from
northeast

е 1,90 м в двата края и 3,50 м при острия ръб.
Запазена е на височина 0,60-1 м при външното
лице и до 2,50 м откъм вътрешността на помещението.
Втората северна стена на кулата, която се
явява северна стена на помещение 2, е с дължина 6 м, запазена височина от 1 до 3 м и различна
ширина: в източния край 3 м, а в западния - 3,90
м (обр. 3, 8 1). И тук са оставени отбелязаните
вече по-горе вертикални фуги между стените.
Освен фугата между източната и северната стена на помещение 2, е направена още една фуга,
която разделя по дължина северната стена на
помещение 2 на две части: северната е широка
2,20 м, а южната - 1,70 м (обр. 3, 9 1, 2). Височината на тази фуга е 2,50 м от изток и 0,70 м
при западния край на северната стена, където
обаче има конструктивна връзка (пет реда зидария с височина 0,70 м) с вътрешното лице на
източната стена на помещение 1. И върху тази
северна стена има зидария с калов разтвор, ка-
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квато беше открита по другите стени на помещение 2.
В средата на стената е направен втория вход
на кулата (обр. 3 5, обр. 8 1). Той е изграден на
място, където от изток скалният венец има праг
с височина 0,70 м. Непосредствено под него, на
долната скална тераса, е оформена западната
страница на входа, успоредна с отвесното лице
на ската. Входът е широк само 0,85 м и няма
пиластри, както при източния вход на кулата.
Този северен вход е бил висок 2 м. На място,
от вътрешната страна, бяха запазени двата дълги камъка, оформящи горния му праг, които са
стъпвали върху надлъжен сантрач (обр. 9 2).
Входът е извеждал извън крепостта, като по
скалния венец от изток е можело да се излезе
на пътя от Северната порта към подградията.
Третата източна стена на кулата се явява
всъщност и източна стена на помещение 1. Първоначалната ù дължина е 7,70 м, след което с
лека чупка тя продължава на север по протеже-

Обр. 10. Планове на Северната кула - реконструкция Е. Дерменджиев. 1. Приземие (Първи строителен период, І и ІІ етап); 2. Първи етаж (Първи строителен период, І етап); 3. Трети етаж (Първи строителен
период, І етап); 4. Първи етаж (Първи строителен период, ІІ етап).
5. Втори етаж (Първи строителен период, ІІ етап); 6. Първи етаж (Втори строителен период).
Fig. 10. Veliko Tarnovo. Plans of the North Tower (reconstruction by E. Dermendzhiev). 1. Ground floor (first
building period, phases 1 and 2); 2. First level (first building period, phase 1); 3. Third level (first building period,
phase 1); 4. First level (first building period, phase 2); 5. Second level (first building period, phase 2); 6. First level
(second building period).

ние от 13 м и се свързва с челната северна стена
на кулата (обр. 3, обр. 9 2). Ширината на стената
е 2 м, а в северна посока се увеличава до 2,30 м.
Височината ù е от 2 до 4 м. Лицевата ù зидария
е много добре запазена, независимо от големите
участъци с изветрели хоросанови фуги. Именно
част от тази стена се извисяваше още преди разкопките на скалния нос на Трапезица и очертаваше общия силует на Северната кула.
Вътрешността на Северната кула е разделена на 3 помещения, които имат различни подови
нива, няколко преустройства, преизграждания и
промяна на интериора (обр. 3, 5, 6).

Помещение 1 първоначално е било най-голямото по площ - 75 м2, както е обхващало цялата северна и централна част на кулата (обр.
3 1, обр. 8 3, 4). Има неправилна форма, с дължина на западната и източната стена по 19 м,
а на южната стена 7 м. Северната стена на помещението представлява масивно стълбище,
конструктивно свързано с надлъжните стени
на кулата, с ширина 1,90 м и запазена височина
0,86 м (обр. 3, обр. 8 2). От него са оцелели 5
стъпала с ширина 0,17-0,20 м и височина 0,18
м. Между помещение 1 и помещение 2, което
остава прилепено под прав ъгъл към югоизточ-
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ната му част, е оставен отвор, широк 4 м (обр. 3
1, 2, обр. 9 1). В западния край на южната стена
на помещение 1 се намира входът към помещение 3 (обр. 8 4, обр. 9 3). От вътрешната страна
на южната стена на помещението са запазени
леглата на два реда сантрачи, които по място и
размери съответстват на сантрачите по външното ù лице. Още едно легло на надлъжен сантрач се очертава и по стената западно от входа
към помещение 3, отстоящ на 0,30 м от подовото ниво, който продължава и по страниците на
входа (обр. 8 4).
За под на помещение 1 е използвана скалната основа на хълма (обр. 8 3). Подовото
ниво не е специално подравнявано, а е следван естествения наклон в северна и източна
посока. Подът в западната половина на помещението е най-висок и относително равен. В
северна посока обаче скалата слиза в дълбочина и пред стълбището при северната стена
разликата в подовите нива е 0,55 м (обр. 8 2).
Същевременно скалата в източната половина
на помещение 1 се спуска полегато, на няколко широки прага, и при помещение 2 разликата във височините достига 4 м (обр. 9 1). Първоначалната хоросанова настилка, положена
върху скалата, е запазена в североизточния
ъгъл (обр. 8 3).
През по-късен етап от използването на помещение 1 е направено основно преразпределение на пространството, като вътрешната му
площ е намалена до 44,50 м2. Дължината му
била намалена със 7,60 м, чрез запълване на
северната му част с блокаж от безредно нахвърляни камъни, заляти с бял хоросан, между
които са останали големи кухини. Преди да се
положи блокажа е бил насипан пласт кафява
пръст с дебелина до 0,50 м (обр. 3 6, 5).
Блокажът е подзидан с еднолицева стена
само от юг (височина 1,75 м), а на 1,50 м над
нивото на пода се откри леглото на надлъжен
вътрешен сантрач (обр. 8 3). В източната част
на тази стена е изградено ново стълбище към
горния етаж на кулата със запазена обща височина 1,90 м, ширина 1,70 м в долния край и 1,40
м в горния край (обр. 3 6, 8 3). От стълбището
са оцелели 9 стъпала с ширина и височина по
0,18-0,20 м. Впоследствие пред него е била направена масивна рампа от един ред големи камъни за основа, над която е насипан твърд бял
хоросан. Рампата има дължина 1,90 м и височина 0,70 м, като с нея са запълнени най-долните
3 стъпала.
При това преустройство в помещение 1 е направен нов под (обр. 8 3). Край източната стена
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е положен хоросан с дебелина 0,30-0,40 м, а в
западната половина, върху пласт пръст (0,10 м),
насипан върху скалата, е разстлана тънка хоросанова замазка. С нея е обмазан първия ред камъни на новата северна стена със стълбището и
изсечените в скалата 3 ями край западната стена на помещението (обр. 3 7, обр. 8 3). Първата
яма - с диаметър 0,60 м и дълбочина 0,50 м - се
намира в северозападния ъгъл. На 1,80 м южно
от нея и на 1,10 м от западната стена е втората
яма, с диаметър 0,60 м и дълбочина 0,30 м. Третата яма отстои на 5,50 м южно от последната
и на 1,70 м от западната стена, тя има диаметър
0,50 м и дълбочина 0,10 м. В тези ями са били
поставени дебели дървени подпори, върху които е стъпвал таванът на помещение 1.
В хоросановата подова замазка се очертаха
и пет тесни (0,10 м), плитки улея, разделящи
западната половина на помещение 1 на три помалки сектора (обр. 3 8, 9, 10, обр. 8 3). Това
са следите от дървени стени, оформящи малки
помещения, за които каменната западна стена
на помещение 1 се явява обща стена.
Помещение 1.1 се намира в северозападния
ъгъл на помещение 1 (обр. 3 8). Има формата
на правоъгълен трапец, ориентиран север-юг, с
дължина на северната и южна стени 1,90 м и
2,90 м, а на източната и западната - 2,90 м. Първите две ями за подпорите на тавана остават в
това помещение (обр. 8 3). Мястото на входа не
се установи.
Помещение 1.2 има обща северна стена с
помещение 1.1 (обр. 3 9). То е с трапецовидна
форма, с дължина на северната и южна стени
3,90 и 2 м, а на източната и западната - 6,70 м.
В североизточния ъгъл на помещение 1.2, посредством дървена стеничка, е оформена малка
ниша, издължена в посока север-юг (0,80 х 1,70
м). В северозападния ъгъл на помещението,
непосредствено до западната стена, се откри
боклучна яма с овална форма (размери 1,40 х
1,10 м и дълбочина 0,40 м) (обр. 3 11). На 0,50
м югоизточно от ямата се разчисти обгоряло
петно с диаметър 1,40 м от направено върху хоросановата замазка огнище (обр. 3 12). В югозападния ъгъл на помещението остава третата
яма за дървена подпора на тавана. Входът не се
локализира.
Помещение 1.3 остава между южната стена
на помещение 1.2 и каменната южна стена на
помещение 1 (обр. 3 10). То е издължено в посока изток-запад, с размери 2 м х 0,80 м. Входът
е бил от юг.
Помещение 2 е разположено на югоизток,
под прав ъгъл спрямо помещение 1 (обр. 3 2,

Обр. 11. Разрези и изглед на Северната кула - реконструкция Е. Дерменджиев. 1. Надлъжен разрез А - А
(Първи строителен период, І етап); 2. Надлъжен разрез В - В (Първи строителен период, ІІ етап); 3. Напречен разрез С - С (Първи строителен период, І етап); 4. Северната кула (поглед от югоизток).
Обр. 11. Разрези и изглед на Северната кула - реконструкция Е. Дерменджиев.
Fig. 11. Veliko Tarnovo. Cross-sections and general view of the North Tower (reconstruction by E. Dermendzhiev).
1. Longitudinal cross-section A-A (first building period, phase 1); 2. Longitudinal cross-section B-B (first
building period, phase 2); Transverse cross-section C-C (first building period, phase 1); 4. The North Tower from
southeast
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обр. 9 1, 2). То е с неправилна форма, с дължина
на северната стена 5,10 м, като в нея остава северния вход на кулата (обр. 3 5). Общата площ
на помещение 2 е 55 м2. Дължината на източната стена е 9,50 м, а на южната стена 9 м. На
запад то е широко отворено към помещение 1
(обр. 9 1). Подовото му ниво всъщност е продължение на скалната основа на хълма, която
се спуска на няколко прага към източната стена
на кулата (обр. 9 1). По тази причина разликата
в най-ниските точки на подовете на помещения
1 и 2 достига 2,50 м. Основното предназначение на помещение 2 е да осигурява излизането
от вътрешността на кулата към скалния венец
през северния вход (обр. 8 1).
От вътрешната страна на северния вход се
разчисти настилка от едри плочести камъни.
Този пасаж е с дължина 3 м, след което започва стълбище с посока юг (обр. 3 13, обр. 9 2).
Запазени са три стъпала с височина 0,10-0,15
м, дължина 2 м и ширина 0,35-0,40 м. Върху
плочника се откри, единствената до сега в столичния Търнов, голяма каменна бойна топка за
каменометна машина.
По времето, когато съборените стени, зидани с хоросан, са били отново възстановени, но
с калова спойка, в югоизточната част на помещение 2 (отчасти и върху стълбището) е изградена нова стена с дължина 4 м, ширина 2 м и
височина 0,40 м. Тя е конструктивно свързана
с южната стена (и двете надзидани с калова
спойка), която е обща за помещения 1 и 2 (обр.
3, обр. 8 1). Изглежда тази нова стена е основата на стълбище, водещо към бойната пътека на
източната крепостна стена. Отделни редове камъни и блокаж от възстановяването, направено
с нехарактерното използване на кал за зидане в
столичната фортификация, се откриха и по източните стени на помещения 1 и 2 и по северната стена на помещение 2.
Помещение 3 е разположено южно спрямо
помещение 1 (обр. 3 3, обр. 9 4). То има форма
на правоъгълен трапец с дължина на северната
стена 3 м; на южната стена 6,80 м; на източната
стена 8,60 м и на западната стена 8,90 м. Площта
на помещението е 42 м2. По вътрешното лице на
източната стена, на 0,80 м над пода, се откри
леглото на надлъжен сантрач, преминаващ и по
страницата на източния вход на кулата.
За под е използвана скалата, която е обмазана с бял хоросан, като на места има и замазка
с жълта глина (обр. 9 4). Върху хоросановата
замазка, непосредствено до западната стена, се
разкриха две огнища (петна отухлена пръст и
въглени) (обр. 3 14). Огнището в северния край
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на помещението е с размери 2,40 м х 1,10 м, а
това в югоизточния е с диаметър 1,70 м.
Подът в северната част на помещение 3 е повисок с 1,65 м от нивото на настилките в двата
входа (източният вход на кулата и входът към помещение 1) (обр. 9 3). За да може да се преодолява тази разлика във височините в североизточния
ъгъл на помещение 3 е оформен Г-образен коридор, свързващ двата входа, които са разположени
под прав ъгъл, непосредствено един до друг (обр.
3). Западната и южна стена на коридора явно са
били подзидани, като на южната е имало стълба,
за да може да се достигне по-високото подово
ниво в помещение 3 (обр. 9 4).
Северна порта. Отстояла е само на 1 м южно
от Северната кула и е конструктивно свързана
със западната ù стена (обр. 3 15). Самата порта
не се откри, защото е била „напълно унищожена“ (Шкорпил, 1910, 144), заедно с прилежащия
сектор от западната крепостна стена, пътното
трасе и скалния венец, при направата на съвременен път (обр. 7 1). Данните от разкопките
показват, че Северната порта е имала отвор с
ширина 2,50 м в западната крепостна стена, без
надвратна кула (Тотев, Дерменджиев, Караилиев, 2008, 684). Била е затваряна най-вероятно
с 2 двукрили врати. Към нея е извеждал тесен
каменен път, врязан в западния склон на хълма
(Шкорпил, 1910, 144).
Стратиграфия
Вътрешността на Северната кула беше запълнена със строителни материали (камъни,
хоросан, пръст и почти 450 фрагмента от керемиди) от нейното разрушаване. Най-малка беше
дебелината на насипа в помещение 3 - 0,80 м.
В западната половина на помещение 1 строителните материали имаха височина до 1,70 м,
а в източната - 2,50 м. С най-голям насип - 4 м
беше запълнено помещение 2. Край източната
стена на помещение 1, на дълбочина 2,50 м, се
откри дебел пласт овъглено дърво и множество
фрагментирани керемиди от покривната конструкция на кулата.
Под строителния насип остава само подовото ниво, оформено чрез обмазването с хоросан
на скалната основа на хълма (обр. 8 3). На отделни места неравностите са били подравнени
с тънък пласт кафява пръст (помещение 1) или
с жълта глина (южната част на помещение 3)
(обр. 9 4). В северната половина на помещение
1, запълнена с блокаж от камъни и хоросан, е
бил насипан пласт кафява пръст, с дебелина
0,50 м съдържащ тракийска и средновековна
керамика (обр. 8 2).

В насипа от строителни материали се откриха много фрагменти от средновековна кухненска и сграфито керамика (XIII-XIV в.), рязани
животински кости, малко предмети от бита и
монети. Прави впечатление липсата на предмети, годни за употреба, както и на оръжие - има
само 1 каменна бойна топка и 1 връх на стрела. Изключение са над 100 броя рязани животински кости, отпадъци от производство, което
явно е било практикувано в кулата в края на
нейното съществуване.
Намерените на различна дълбочина в строителния насип монети очертават времето на
изграждане и обитаване на Северната кула,
най-вече през последния период от нейното
съществуване. В помещение 1 (обр. 8 3) се откриха 2 броя монети от ХІІІ в., 12 бр. от ХІV
в. и 2 бр. от ХІІІ-ХІV в.5 В помещение 2 (обр.
9 1) имаше 1 монета от ХІІІ в., 2 от ХІV в. и 1
монета от ХІІІ-ХІV в.6 От помещение 3 (обр.
9 4) произхождат 3 монети от XIII в. и 15 монети от ХІV в.7 Единствено медната монета
на император Андроник ІІ Палеолог с Михаил ІХ (1295-1320 г.), която беше залепнала в
хоросана на рампата пред по-късното стълбище в помещение 1, е пряко свързана с етап от
строителството на кулата. В боклучната яма в
помещение 1 (обр. 3 11) имаше медна монета
на цар Иван Александър с Теодора (1348-1371
г.), а под плочника във входа към помещение 3
се откри медна монета на цар Иван Шишман
(1371-1395 г.).
Стратиграфията на терена край Северната
кула е по-различна от установената в нейната вътрешност. Около стените на кулата и по
прилежащия скален венец, се разчисти строителен насип от нейните разрушения с дебелина
Монетите са следните: 2 орязани латински имитации,
тип А (първа половина на XIII в.); 2 медни монети на император Андроник ІІ Палеолог с Михаил ІХ (1295-1320 г.);
1 медна монета на деспот Йоан ІІ Орсини (1323-1335 г.);
3 медни монети на цар Иван Александър (1331-1371 г.); 4
медни монети на цар Иван Александър с Теодора (13481371 г.); 1 сребърна монета на цар Иван Александър с Михаил (1332-1380 г.); 1 медна българска имитация, от втората половина на XIV в.; 2 медни монети от XIII-XIV в.
6
Монетите са следните: 1 орязана латинска имитация,
тип В (първа половина на XIII в.); 1 медна монета на деспот Йоан ІІ Орсини (1323-1335 г); 1 медна монета на цар
Иван Александър с Теодора (1348-1371 г.); 1 медна монета от XIII-XIV в.
7
Монетите са следните: 2 орязани латински имитации,
тип А (първа половина на XIII в.); 1 медна монета на цар
Константин Асен (1257-1277 г.); 10 медни монети на цар
Иван Александър с Теодора (1348-1371 г.); 1 медна монета на цар Иван Шишман (1371-1395 г); 1 медна монета
на цар Иван Срацимир (1355-1396 г); 2 медни български
имитации от края на XIV в.; 1 медна монета от XIV в.
5

до 2-3 м. До външното лице на западната стена
на кулата, върху скалата, се откриха по 1 медна монета на император Михаил VІІІ Палеолог
(1261-1282 г.) и на император Андроник ІІІ
Палеолог (1328-1341 г.); а до източната стена
- медна монета на цар Иван Александър с Теодора (1348-1371 г.).
Под този строителен насип обаче се достигна до кафява пръст с различна дебелина,
която лежи върху скалата. Пластът пред източния вход на кулата и по дължината на втората
южната стена е с проучена ширина около 4 м
и дебелина 1 м, която намалява в южна посока
(обр. 7 4). Особено важен с оглед изясняване
времето на строителство на кулата е фактът, че
тази южна стена е дълбоко фундирана в разглеждания пласт. На места тя достига до скалата, но в източния си край стъпва изцяло върху
него. Пластът съдържа въгленчета, фрагменти
средновековна кухненска и сграфито керамика
(XIII-XIV в.). От повърхностния слой на този
пласт произхождат 4 монети от XIV в.8 В пласта при източния край на южната стена на помещение 2, при връзката ù с източната крепостна стена (обр. 7 4), се откри малка колективна
монетна находка от първата половина на ХІІІ
в.9 От същото място произхождат и две медни
монети, български имитации, от края на XIV
в. Ивица пепел и въглени, примесени с тъмно
кафява пръст, широка 2 м и с дебелина 0,100,15 м, се проследи пред централния участък
на южната стена на помещение 2. В пепелта,
оставаща непосредствено над средновековния
пласт и под строителния насип, се откри медна
монета на цар Константин Асен (1257-1277 г.).
Южно от помещение 1 пластът кафява пръст
преминава в силно сбита, тъмножълта пръст,
примесена с въгленчета, която лежи непосредствено на скалния венец. Южно от помещение
3, на трасето на улицата, започваща от Северната порта (обр. 7 2), се откриха 1 орязана латинска имитация, тип А (първа половина на XIII
в.) и медна монета на цар Иван Александър с
Теодора (1348-1371 г.). От строителния насип,
покриващ и двата пласта произхожда медна
монета, българска имитация, от втората половина на XIV в.
8
Монетите са следните: 1 медна монета на деспот Йоан
ІІ Орсини (1323-1335 г.); 2 медни монети на цар Иван
Александър с Теодора (1348-1371 г.), едната от които
точно пред източния вход на кулата, заедно с 1 медна
монета на цар Иван Шишман (1371-1395 г.).
9
Монетите са следните: 1 медна монета на император
Мануил І Комнин (1143-1180 г.); 2 орязани латински имитации (първа половина на XIII в.); 1 медна монета на деспот Йоан Комнин Дука (1237-1244 г.).
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Периодизация
Представените данни за архитектурата,
стратиграфските наблюдения, нумизматичния
материал, както и резултатите от разкопките на
крепостните стени, сграда І и некропола край
църква № 2, позволяват да се направи относителна и абсолютна хронология на периодите и
етапите на строителство на Северната кула (Тотев, Дерменджиев, Караилиев 2008, 682-685).
Първи строителен период, І етап10 (обр. 10
2). Северната кула има издължен в посока юг,
Т-образен план с 3 помещения и 2 входа (обр. 3,
6). Северната стена на помещение 1 е оформена като масивно стълбище, водещо към горния
етаж (обр. 8 2). От юг на това помещение се
развивало по-малкото помещение 3 (обр. 9 4), в
чиято източна стена се намирал главният вход
на кулата (обр. 7 3, 9 3). В северната стена на
помещение 2 е направен малък вход, извеждащ
на скалния венец от изток (обр. 8 1, 9 2). Кулата
е построена най-рано в първите години на 13
в., едновременно с конструктивно свързаните с
нея участъци от източната и западна крепостни
стени и Северната порта (Тотев, Дерменджиев,
Караилиев 2008, 685)11.
Първи строителен период, ІІ етап (обр. 10
4). Северната част на помещение 1 е запълнена
с мощен блокаж, в южната стена на който е направено ново стълбище към втория етаж (обр.
5, 8 3). Намаленото по площ помещение 1 е разделено чрез дървени стенички на 3 по-малки
помещения (обр. 3 8, 9, 10). Допълнителен архитектурен елемент в интериора на помещение
1 се явява хоросановата рампа, прилепена към
долния край на стълбището в по-късно време
(обр. 3 6), като нейното изграждане е датирано с медната монета на император Андроник ІІ
Палеолог с Михаил ІХ (1295-1320 г.), попаднала в хоросана. Така осъществяването на ІІ етап
се вмества във времето от средата на XIII в. до
началото на XIV в. След този етап Северната
кула запазва първоначалния си външен вид
и обем, а направените преустройства засягат
само планировката на етажите. След средата на
ХІV в. към кулата е долепена северната напречна крепостна стена, която се спускала по източния склон на хълма, достигайки реката (Робов
1987, 43) (обр. 10 4). С тази стена е укрепено
В резюмето за разкопките през 2007 г. са посочени 3
строителни периода. Вж. (Тотев, Дерменджиев, Караилиев 2008, 683). Новата периодизация е резултат от цялостното завършване на проучването на Северната кула
(Тотев, Дерменджиев, Караилиев 2009).
11
Сходна е датировката на южната крепостна стена и
Югоизточната порта на крепостта на хълма Трапезица
(Долмова 1995, 40-41).
10
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подградието в източното подножие на Трапезица (Робов 1995, 62-63, 66).
Втори строителен период. Основно преизграждане, извършено в края на ХІV в., бележи
този строителен период (обр. 10 6). Стените на
Северната кула са били съборени до различна
височина - между 0,50 м и 4 м. Известно време
след това насипите са разчистени и кулата е възстановена, но за спойка на камъните е използван калов разтвор, а не хоросан12. По източната
и южната стени на помещения 1 и 2 (обр. 7 4) и
по северната стена на помещение 2 (обр. 8 1, 9
1, 2) е запазена зидария от това възстановяване.
Освен Северната кула, отчасти е била съборена
и отново надзидана с калов разтвор и източната
крепостна стена. Оказа се, че при това основно
преизграждане на крепостната система новата
южна стена на Северната кула стъпва върху
останките на източната крепостна стена, като
между тях е направена и конструктивна връзка.
По това време е изкопана боклучната яма и оформени огнищата в помещения 1 и 3 (обр. 3 11,
12, 14). Тогава изглежда е била зазидана и Северната порта (Тотев, Дерменджиев, Караилиев
2008, 684) (обр. 3 15).
Функционирането на кулата е прекратено в
последните години на ХІV в. или най-късно в
самото начало на ХV в., когато според монетите в насипите от нейните разрушения, тя е била
окончателно съборена.
Както вече беше посочено Северната кула,
Северната порта и прилежащите им сектори
от източната и западната крепостни стени са
изградени едновременно и по единен фортификационен замисъл в първите години на ХІІІ
в., а в края на ХІV в. (докато Търнов все още
е столица на България), те са били почти изцяло разрушени. Очевидно, събарянето им не
е следствие на природно явление (земетресение), защото то би предизвикало разрушаване
и на църквите на Трапезица, както и всички
крепостни съоръжения и сгради на хълма Царевец, за което липсват данни от досегашните
разкопки. Същевременно, не може да се посочат конкретни доказателства и за разрушаването им, вследствие превземане на крепостта
от неприятел, още по-вече, че нито църквите,
нито жилищните сгради на хълма Трапезица са
унищожени или опожарени.
Посочените факти показват, че е съвсем
възможно Северната кула и крепостните стени
Данни за възстановяване на фортификационните съоръжения с калова спойка има и за два участъка от югоизточната и югозападната крепостни стени на Трапезица.
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на хълма Трапезица да са били целенасочено
съборени в резултат на поемането от българска страна на някакви договорни задължения.
Това може да се е случило например през 1388
г., когато според османските хронисти Нешри
и Хасан (Петров, Гюзелев 1978, 191, 194) в
Търновград влиза армията на Али паша (Павлов, Тютюнджиев 1995, 76). Нарушаването
на този договор обяснява и последвалото възстановяване на фортификационните съоръжения. Тези действия явно са били предприети
във времето непосредствено преди обсадата
на Търновград през 1393 г., а строителството с
калова спойка, нетипично за изграждането на
крепостни стени, порти и кули през столичния
период, е резултат от недостига на средства,
липсата на време и решението на цар Иван
Шишман да премести резиденцията си в добре укрепения Никопол на река Дунав (Павлов, Тютюнджиев 1995, 76).
Реконструкция
Оцелелите на голяма височина стени и разкритият изцяло план на Северната кула позволяват да се направи реконструкция на външния
ù вид и обем (обр. 11 4). Като архитектурни
конструкции, начин на изграждане и местоположение тази кула намира многобройни паралели сред добре запазените бойни кули по
българските земи от периода ХІІ-ХІV в. Такива
са например кулите в Царския дворец в Бдин
(Кузев 1981, 94-115); западната кула на цитаделата на Червен (Димова 1995, 55-60); Хрельовата кула в Рилския манастир (Тонев 1952, 2534); кула №1 и кула №2 в Аневското кале край
Сопот (Копсис) (Джамбов 1991, 22-32); кулата
в крепостта край Маточина, Хасковско (Бояджиев 1965, 1-8); източната кула на замъка в
цитаделата на Мелник (Нешева 2006, 414-419);
кулата до западната порта на Перперикон и кулата в крепостта при с. Гугутка, Кърджалийско
(Овчаров, Коджаманова 2003, 29, 70-71); кулата
в крепостта при с. Крамолин, Габровско (Милчев, Койчева, Димитров 1995, 92-93) и др.
Първи строителен период, І етап. Широките стени на кулата (между 1,80 и 4,20 м) позволяват издигането на най-малко три етажа (обр. 11).
Поради голямата денивелация Северната кула е
имала малко приземие само в източната си част,
включващо единствено помещение 2, което е с
височина 2,50 м (обр. 10 1, обр. 11 3). Приземието е използвано само за вестибюл, поради това,
че в него е направен северния вход на кулата. Таванът на приземието (гредоред) същевременно е
оформял пода на първия етаж в източната част

на помещение 1. Връзката с етажа се е осъществявана по дървена стълба, долепена до северната стена, непосредствено след входа.
Първият етаж на Северната кула е обхващал
помещение 1, заедно със сектора над приземието, и помещение 3, като неговата височина е била
не по-малка от 4,50 м (обр. 10 2, 11 1). Масивно
каменно стълбище за втория етаж е изградено в
северната стена на помещение 1. Всъщност, така
е обособено самостоятелно стълбищно помещение в предната част на кулата, в което е разположено стълбището, свързващо всички етажи и
излизащо на бойната площадка.
Може да се допусне, че на нивото на втория
и третия етаж ширината на западната стена е
била намалена на 2-2,20 м, като по този начин
е увеличена вътрешната площ на кулата (обр.
10 3). Така двата етажа са имали един и същ
план: стълбищно помещение от север, голямо
помещение в средата и помещения от изток и
юг. Възможна е разлика в разпределението на
етажите чрез преграждането им на няколко помалки помещения. Височината на етажите не е
била по-малка от 3,50 м (обр. 11 1, 3). Междуетажните подови конструкции (носещите греди, талпите върху тях, изолацията и обшивката
на таваните) са имали дебелина около 0,30 м,
защото няма данни за сводови покрития между
етажите. На различни места в стените на помещенията е имало бойници и прозорци. Не може
да се каже със сигурност дали последният етаж
се е издавал еркерно над по-долните етажи. Кулата е завършвала с бойна площадка със зъбери
и керемиден покрив (обр. 11).
Северната кула е имала пряка връзка с бойната пътека на източната крепостна стена, като
по нея се е влизало в източната половина на помещение 1, на нивото на първия етаж (обр. 10
2). По същия начин се е преминавало и от бойната пътека над Северната порта в помещението от юг, но на нивото на третия етаж (обр. 10
3). Според изчислената височина на етажите на
кулата може да се каже, че източната крепостна стена е била висока около 9 м със зъберите
(обр. 11 4), а височината на западната крепостна стена и на Северната порта, над която не е
имало надвратна кула, е 8 м (обр. 11 2).
Северната кула е имала различна височина
спрямо скалния венец. От север, при наличието на 3 етажа, тя е била висока 15 м със зъберите и около 18 м с покрива, докато от изток
най-голямата височина (с покрив) е достигала
25 м (обр. 11 1, 3, 4). При вариант с 4 етажа
максималната височината се променя на 22 м
от север и 29 м от изток.
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Първи строителен период, ІІ етап (обр. 10
4). Променено е стълбищното помещение, чрез
удължаването му в южна посока, засипване на
старото и направа на ново стълбище на нивото на
първия етаж (обр. 11 2). На втория етаж е оформено малко преддверие към централното помещение, в което e вместено новото стълбище (обр.
10 5). За изкачване до третия етаж и до бойната
платформа на кулата е използвано отново старото
стълбищно помещение (обр. 10 3). Извършена е
промяна и на подовата конструкция между първи и втори етаж, която е усилена с дебели носещи стълбове. Западната част на помещение 1 (на
първия етаж) е преградена на 3 малки помещения
(обр. 10 4). По-късно на нивото на първия етаж
е била направена връзка със северната напречна
крепостна стена, защитаваща подградието в източното подножие на Трапезица.
Втори строителен период (обр. 10 6). Използването на зидария на калов разтвор несъмнено е довело до промяна на плана и обема на
Северната кула. Новото строителство предполага само частичното възстановяване на кулата
чрез издигането на най-много два етажа. Вестибюлът на северния вход не е бил обособен
като отделно приземие, а е включен в плана на
помещение 1, защото по южната стена, запазена на височина над 3 м, няма отвори от носещите греди на тавана. До неговата източна стена
било изградено стълбище, водещо към бойната
пътека на източната крепостна стена. Може да
се допусне, че е била възстановена и връзката
със северната напречна крепостна стена, защитаваща подградието в източното подножие на
Трапезица (обр. 10 6).
Предназначение
Северната кула на Трапезица е най-голямата по размери, дебелина на стените и застроена
площ бойна кула (обр. 3, 4), разкривана досега
при разкопки на средновековни български градове и крепости от времето на Второто българско царство13. Всъщност, с построяването на
Северната кула и прилежащите крепостни съоръжения, е започнало укрепяването и трайното
заселване на Трапезица в началото на ХІІІ в. Основното предназначение на тази кула е охраната на Северната порта, контрола и ефективната
защита на криволичещия път, извеждащ от подножието на хълма към портата (обр. 10 2). По
тази причина пътят не е прокаран по дължината
на западния склон, а се извива в три последоваНай-близо до нея, като план и обем, стоят южната
кула №1 в цитаделата на Копсис (Джамбов 1991, 2228, 30) и кулата в крепостта до Маточина (Бояджиев
1965, 1-8).
13
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телни отсечки точно под самата кула, преминавайки край нейната западна стена. Така цялото
пътно трасе остава под прекия обстрел от кулата, а острите завои, тясното платно и големия
надлъжен наклон са затруднявали изкачването
на обсадна техника към стените на кулата и до
самата порта. Независимо от това точно западната стена на кулата, която е можело да бъде
пряко обстрелвана с каменометни машини, е
направена с много голяма ширина (4,20 м) (обр.
3). Същевременно, разполагането на прохода на
Северната порта под прав ъгъл спрямо трасето
на пътя, точно при влизането в него, е изключвало използването на таран за разбиване на вратите (обр. 10 2). Солидното укрепване на подхода
към Северната порта не е наложило издигането
на надвратна кула, тъй като такива функции е
изпълнявала Северната кула (обр. 11 4).
Северната кула е имала и наблюдателни
функции, защото от нея се открива широк изглед към пътя, преминаващ през пролома на
Янтра в северна посока (обр. 1). По-късно към
кулата е пристроена северната напречна крепостна стена с бойна кула при реката, която е
подпомагала защитата на подградието в източното подножие на Трапезица (обр. 10 4).
Голямата височина на Северната кула, значителната обитаема площ в нейната вътрешност,
стратегическото разположение на най-високата
точка на хълма, охраната на Северната порта и
пътя към нея показват, че в нея е била разположена част от столичния гарнизон. Този извод
се подкрепя от пряката връзка на кулата със
западната и източната крепостни стени, чиито
бойни пътеки са отвеждали направо в нейните
етажи (обр. 10 2, 3). Същевременно по разкритата на дължина 55 м западна крепостна стена
не е била изградена нито една крепостна стълба, защото към вътрешното ù лице е долепена
голяма верижна сграда (Тотев, Дерменджиев,
Караилиев 2008, 684). Този факт ясно показва,
че защитниците на този, прилежащ към Северната порта, участък от крепостната стена, са
можели да се изкачат на нея единствено през
етажите на Северната кула.
В тази връзка е необходимо да се посочи,
че в крепостта на хълма Царевец има подобно
фортификационно съоръжение. Това е голямото
укрепление, изградено в източния край на Главния вход през първата половина на ХІІІ в. То е
служило за непосредствената защита на две от
неговите порти (Дерменджиев 2000, 71-72). Заедно с долепената към западната му страна бойна кула, укреплението има обща площ 700 м2. То
се различава от Северната кула по вътрешния си

двор с отделни сгради, освен това е изградено
към вече съществуващи крепостни съоръжения
- кула и порти. За функциите му са изказани две
мнения: служело е за охрана на Главния вход
(Николова 1986, 241) и за „седалище на важно
военноадминистративно учреждение“, в което
„са живеели комендантът на крепостта и неговите подчинени“ (Вълов 1992, 151).
Посочените фортификационни и стратегически характеристики на Северната кула позволяват да се предположи използването ù за
жилищно-отбранителна кула (т. нар. донжон).
При нея обаче липсват някои важни архитектурни съоръжения, характерни за този вид
кули. Във вътрешността ù няма водохранилище или кладенец, входовете не са разположени на височината на втория етаж, а са на нивото на терена; на горните етажи не е имало
параклис (в насипите не се откриха стенописи
или керамопластична украса), а находките не
показват, че в нея е живял представител на висшата столична аристокрация.
Известните данни от разкопките относно
предназначението на Северната кула в кре-

постта на хълма Трапезица показват, че освен
за настаняване на войници от столичния гарнизон, в нея може да е имало помещения и с
важни административни функции. Допускането на четвърти етаж на кулата позволява да се
приеме, че в него е пребивавал военният комендант (кастрофилакс) (Ангелов 1992, 178).
Северната кула, Северната порта, както и
изградената по-късно северна напречна крепостна стена на подградието, образуват мощния фортификационен комплекс, отбраняващ
целия северен сектор на средновековната
крепост на хълма Трапезица (обр. 1). Разкритата сграда до западната крепостна стена,
която фланкира портата от юг, църква № 2
(която първоначално изглежда е била сграда
със светски характер и представителни функции) и монументалната сграда, намираща се
между кулата и църква № 2, позволяват да се
очертае разширяването на фортификационния комплекс в южна посока и да се допусне
прерастването му в ансамбъл, свързан с гражданското и военно управление на крепостта
през ХІІІ-ХІV в.
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The North Tower of the medieval fortress on the Trapezitsa Hill in
Veliko Tarnovo (Summary)
Evgeni Dermendzhiev
The defensive tower standing out in the fortress
located at the north end of the Trapezitsa Hill is
described very briefly by V. Beron, K. Škorpil
and V. Dimov. This fortress played an important
role in the urban structure of Tarnov, the capital
of Bulgaria from the late twelfth century till the
end of fourteenth century AD (fig. 1). The tower
had not been excavated so far and the existing
plans differ significantly from each other (fig. 2).
One of the main goals of the digs in 2007 and
2008 was to identify the plan and the function of
the North Tower. The excavations were directed
by Konstantin Totev together with Evgeni
Dermendzhiev and Plamen Karailiev (fig. 3).
The foundations of the North Tower are built
into the narrow rocky promontory which forms
the north terminal of the Trapezitsa Hill (fig. 4).
The tower has an irregular T-shape and protrudes
to the south. It has a maximum length of 41.30
meters and a maximum width of 26.50 meters;
the built area is 583 square meters (figs. 5 and 6).
The construction of the tower consists of rubble
masonry, white mortar, emplectum, and horizontal
leveling beams (figs. 7-9). Its preserved height is
from 0.50 to 4.20 meters and the preserved width
of the walls is from 1.80 to 4.20 meters. The
tower abuts the western and the eastern curtain
walls. Some of its walls were increased in height
by stones set in mud.
The North Tower has three rooms. Room
1 (area 75 m2) covers the central and the north
part of the tower (figs. 3 1 and 8 3, 4). Its north
terminal is a massive staircase (fig. 8 2) and within
the south wall is the entrance to room 3 (fig. 8 4).
The natural rock serves as a floor surface overlaid
with mortar. Sometime later, the north part of
room 1 was blocked and in the eastern part a new
staircase was built (figs. 3 6 and 8 3). There are
three holes for pillars to support the ceiling (fig.
3 7) and a rubbish pit cut into the floor (fig. 3 11).
The west part of the room was divided into three
small rooms (fig. 3 8-10). A hearth was also built
(fig. 3 12).
Room 2 (fig. 3 2) has an area of 55 square
meters (fig. 9 1-2). Its north wall has a gate (0.85
meter width and 2 meters height) that served as

66

an exit from the fortress (figs. 3 5 and 8 1). A
pavement and three steps of a staircase were found
from the inside of the gate (fig. 3 13). Several
rows of stones and blocks set in mud were found
along the eastern and western walls of rooms 1
and 2. Room 3 (figs. 3 3 and 9 4) (area 42 m2)
has a floor plastered with mortar over which two
hearths were found (fig. 3 14). The main entrance
to the tower, equipped with a massive staircase
(figs. 3 4, 7 3, 9 3), is 1 meter in width and is
located in the east wall of room 3.
The interior of the North Tower was filled
with rubble as a result of its destruction.
Fragments of medieval coarse ware and sgraffito
pottery (13th - 14th century AD), animal bones,
everyday utensils and coins from the thirteenth
and fourteenth centuries were found in the fill.
The North Gate of the fortress was one meter
south of the tower and abuts the west wall of
the tower (fig. 3 15). Due to the high degree of
destruction, it was not possible to find the gate
itself. It was 2.50 meters wide with no overlooking
tower and it was set within the west curtain wall.
It also had a double door. On the west slope of the
Trapezitsa Hill, there are remains of a road cut
into the hillside that led to the North Gate.
First building period, phase 1 (figs. 10 1-3
and 11 1, 3, 4). The North Tower was built in the
early thirteenth century, together with the east
and the west curtain walls and the North Gate.
During phase 2 (mid-13th – early 14th century)
(fig. 10 4, 5, fig. 11 2), a new staircase was
built in room 1 together with a reconstruction
of its western part that was divided into 3 small
rooms. After the mid-14th century, the north
transverse curtain-wall was built onto the tower
in order to defend the lower town located in the
east foothill of Trapezitsa. During the second
building period (late 14th century) (fig. 10
6), the tower and the eastern curtain wall were
rebuilt and this time mud was used as mortar.
The rubbish pit and the hearths in rooms 1 and
3 also date to this period. The North Gate was
blocked. The tower fell out of use towards the
late fourteenth or in the very beginning of the
fifteenth century.

The entirely identified plan of the tower
together with the preserved examples of 12th
- 14th century defensive towers in Bulgaria
facilitate the reconstruction of the North Tower
(fig. 11 4). It had at least three levels. There was a
specially designed ground floor in its eastern part,
in which the north entrance was placed (fig. 10
1). The height of the first level was no less than
4.50 meters (fig. 11 1). The stone staircase giving
access to the upper levels was built in the north
part of room 1 (figs. 10 2 and 11 1, 3). At each
level, the tower was connected to the walkways
of the west and east curtain walls. A tiled roof
and defensive platform with crenellations formed
the top of the tower. The three levels add to the
total height of the tower of 15 meters including
crenellations, 18 meters with the roof and up to

25 meters in its eastern part (fig. 11 4).
The function of the North Tower was to defend
the North Gate and the road leading from the
foothills to the gate. The substantial height of the
tower, its large habitation area, its strategic position
on the top of the hill, the defensive function in
respect to the North Gate and the presence of a
road leading to the gate suggest that a part of the
capital’s garrison was located in the tower (fig. 4).
It is plausible that some administrative premises
were also located in the tower.
The North Tower, North Gate and the transverse
north curtain wall built later to defend the lower
town form a powerful fortification complex that
protected the entire north sector of the medieval
fortress on the Trapezitsa Hill in the thirteenth
and fourteenth centuries.
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