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ПРЕДГОВОР
Идеята за написването на тази книга се роди преди години по
време на работата ми с нумизматичния материал от музеите в Поморие и
Бургас. Години преди това ми направи впечатление почти пълната липса
на интерес в нашата наука към монетите от периода XVI – XVIII в., а и
като цяло към тези от османската епоха. Това в последствие се отразява
крайно негативно върху общото развитие на изучаването на монетната
циркулация в нашите земи, поради оформилата се с течение на времето
научна празнина в тази област.
Настоящата разработка не претендира за пълнота. Тя се основава
до голяма степен на личните ми наблюдения в продължение на повече
от осем години. Това време е изключително малко, за да бъдат
обработени и публикувани огромните количества монети, които се
съхраняват в почти всеки наш музей.
Територията на днешното Кралство Нидерландия се намира на
една изключително ключова позиция по отношение на другите околни
страни в Европа. Наименованието „Ниски земи“ е напълно обосновано,
понеже точката с най-голяма надморска височина е едва 321 м. В
геоложко отношение страната е изградена от речни и морски отложения,
датиращи най-вече от последните епохи.
Връзките на българските земи с териториите, наричани през
средновековието Фландрия, а по-късно Нидерландия, датират дълго
преди османското завоевание. Известният латински император Балдуин
I е родом именно от тези земи. Добре документирано е участието му в
Четвъртия кръстоносен поход и последвалата след завладяването на
Константинопол военна кампания срещу България по времето на цар
Калоян. В Западна Европа силен интерес предизвиква периодът на
неговото пленничество в Търново и смъртта му. Появяват се и редица
легенди. След краха на Латинската империя интензивността на
контактите намалява, но не секва напълно.
Въпреки интензивността на икономическите, предимно
търговски, контакти между днешните български земи под османска
власт и нидерландските земи, в нашата страна липсва специално
изследване по тези въпроси. Наличието на значителен брой
нидерландски сребърни и златни монети е било обект на внимание от
изследователите само между другото. В следствие на това се появяват
недобре обосновани и дискусионни тези, касаещи темата за
икономическите и търговски контакти между земите по долното течение
на реките Рейн и Маас и Балканите. Те са свързани и с циркулацията на
монетния материал, особено след 70-те години на XVI в. Този период е
свързан със събития в икономически и политически план, които оставят
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дълбок отпечатък и в Нидерландия, и на Балканите под османска власт.
Сред най-мащабните са Нидерландското въстание и появяването на
европейската карта на новата държава Съединени провинции и
сериозната икономическа криза, засегнала и Западна Европа, и
Османската империя. Тези два хронологически съвпадащи елемента
оставят дълбок отпечатък в двата коментирани от нас региона.
Сред най-емблематичните теми, които понякога предизвикват
объркване дори и в сериозни научни публикации, е тази за името на
държавата, създадена вследствие на въстанието срещу испанската власт в
земите, разположени по крайбрежието на Северно море. Традиционно се
смята, че най-подходящото от гледна точка на дипломатическата и
историческата коректност на епохата название на новата държава е
Съединени провинции. Също така се счита за правилно и названието
Нидерландия, което практически означава Ниската земя или Ниските
земи (съответно Nederland и Nederlanden на нидерландски език).
Първоначално това е народно наименование на териториите около
долните течения на реките Рейн и Маас, които имат много малка
надморска височина. По-късно то започва да се използва и официално,
но ще стане международно признато название на държавата едва със
създаването на Кралство Нидерландия след Виенския конгрес през 1815 г.
Това наименование в периода 1815 – 1839 г. се отнася за цялата територия,
включваща и земите на днешна Белгия. Последната ще стане независима
държава именно тогава, след отделянето си от Нидерландското кралство.
Понякога, особено в англоезични издания, се използва и
наименованието Холандска република (Dutch republic). Считаме, че това
название не е особено коректно, понеже се е използвало много рядко от
чужденци и то не в официални документи в епохата, която коментираме.
В настоящата разработка ще използваме названието Нидерландия
в неговия смисъл от периода, който коментираме, т.е. визирайки
държавата Съединени провинции. Когато въпросът касае земите,
подвластни на Испания преди въстанието на нидерландците или тези
останали под испанска власт след него, изрично ще посочваме Испанска
Нидерландия. Когато визираме етническата принадлежност на
населението, ще използваме наименованията холандци и нидерландци.
Второто название вероятно е по-правилно и освен това не предизвиква
объркване с жителите конкретно на провинция Холандия 1. Когато
Подобни неточности и обърквания не са нетипични за българския език.
Примерите от нашето съвремие и от близкото минало не са малко. Освен
названията Холандия (за цялата държава) и холандци, объркването е
значително и при други държави, които са наричани целите само по името на
една от съюзните територии. Така например наред с коректното Съединени
американски щати, много по-често се среща названието Америка, без да се
отчитат десетките други държави на двата американски континента. В последно

1
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третираме населението по провинции, ще подчертаваме, че става въпрос
за жителите на Холандия, Зеландия, Фризия, без да ги наричаме с
русизмите холандци, зеландци и фризийци. Задължително е да
подчертаем, че етническата група фризи е различна от холандците,
макар че са близки по произход. От друга страна, що се касае до
топонима Холандия, то с този термин ще визираме задължително
провинцията, а не държавата, независимо че това наименование се е
наложило широко в българския език като название на цялата държава.
Това правим с цел да не стават обърквания между провинцията и
държавата. Освен това, така то се среща и в изворите от епохата, с някои
много редки изключения. Дори и днес официално държавата се нарича
Кралство Нидерландия 2, а езикът – нидерландски.
Трябва да подчертаем важният от нумизматична гледна точка
факт, че върху всички нидерландски монети се среща винаги едно и
също наименование на държавата и то е Белгийска конфедерация. Това
много често предизвиква големи обърквания в редица публикации,
монетите са определяни в тях като белгийски, а държавата, на която
принадлежат, като Белгия. Това е изключително груба грешка по цял ред
причини. Сред тях е факта, че Белгия за пръв път се появява на картата
на Европа чак през 1839 г. и не е коректно това наименование да се
използва преди тази дата. Названието Белгия, освен това, предизвиква у
читателя асоциация със съвсем други територии, които през XVI – XVII в.
се наричат официално Испанска Нидерландия. С други думи казано,
названието Белгийска конфедерация е коректно, макар понякога и
подвеждащо, докато използването на названието Белгия преди 1839 г.
трябва да се избягва. Що се касае конкретно до монетите, то те биха
могли да бъдат коректно определени като монети на Съединените
време все по-голямо объркване предизвиква названието европейци, като и тук
не се визират всички жители на континента. В близкото минало с Русия се
визираше целият СССР, със Сърбия – цяла Югославия и т.н. Но в интерес на
коректността, трябва да се подчертае, че това е характерно и за други езици.
2
Дори по-точно е да се каже Нидерланди (в множествено число), понеже името
на държавата на нидерландски език е Koninkrijk der Nederlanden, т.е. Кралство
на Ниските земи. Именно множественото число за названието на държавата се
използва и в повечето езици, срвн.: The Netherlands (английски), Die Niederlande
(немски), Pays-Bas (френски), Paises Bajos (испански), Нидерланды (руски) и т.н.
През XVI – XVII в., а и по-късно, върху нидерландските монети се използва
названието Белгийска конфедерация. Самото название Белгия произлиза от
името на племето белги и от латинското наименование на земите между река
Сена на юг и Северно море на север – Gallia Belgica. Името Белгия се използва от
нидерландците и в техните колонии, например в Нова Нидерландия
(територията на бъдещия щат Ню Йорк), върху официалния печат на която е
изписано SIGILLVM NOVI BELGII.
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провинции, на Съединените Нидерланди или на Нидерландия и на
Белгийската конфедерация. Съответно най-вярно е те да бъдат наричани
нидерландски или в краен случай холандски, въпреки че последното
понякога би предизвикало объркване в частност с монетите, отсечени в
провинция Холандия.
Едно от първите неща, което ме порази преди няколко години,
когато все още не се занимавах с настоящата тематика, бе, че не са били
обект на внимание от нумизматите дори и златните западноевропейски
монети, циркулирали в земите ни под турска власт – венециански,
унгарски, нидерландски и т.н. Всички те, с някои малки изключения,
почти не са привлекли вниманието нито на нумизмати, нито на
археолози, историци или икономисти. А златните монети играят
изключително важна роля не само в икономическите, а и в
политическите процеси на Балканите под турска власт, а и в Европа и
Леванта. Дори към днешна дата златните монети в научно обращение
представляват една незначителна част от екземплярите, съхранявани в
нашите музеи.
Трябва да се има предвид, че една немалка част от колективните
монетни находки са укрити по конкретни политически причини или
отразяват важни икономически процеси. В тази разработка съм се
стремил да използвам всички, особено най-новите публикации и
монетни каталози, до които имах достъп. Това е от особена важност,
защото редица колективни находки от България бяха обработени и
публикувани именно през последните години. Освен това в по-старите
каталози на монети има редица пропуски и неточности.
Настоящата монография не би била възможна без подкрепата и
помощта на специалисти, които пряко или косвено изиграха неоценима
роля при събирането и обработването на нумизматичния материал,
съдействаха при откриването на редки публикации или помогнаха с
ценни съвети от различно естество. Сред тях са: проф. д.и.н. Иван
Карайотов (RIP), проф. д.и.н. Иван Йорданов, доц. д.и.н. Мартин
Гюзелев, доц. д-р Христо Харитонов, доц. д-р Иво Топалилов, доц. д-р
Тодор Тодоров, доц. д-р Константин Константинов, д-р Момчил
Маринов, д-р Евгени Паунов, д-р Милен Николов, гл. ас. Цоня Дражева
(RIP), Невян Митев, Марияна Ибришимова-Петрова, Антон Карабашев,
Димитър Ницов…
Ако неволно съм пропуснал някого, учтиво моля да бъда извинен.
Благодаря на всички от сърце!

8

ИЗВОРИ
Изворите за изучаването на нидерландските монети по
българските земи под османска власт могат да се групират в две
категории: писмени и нумизматични.
Писмените свидетелства на епохата биват няколко подвида:
фискални описи; кадастрални регистри; свидетелства на чужди
пътешественици и др. (кратък опис виж у: Nerantzis 2009: 73-74).
Тахрир дефтерите са официални кадастрални регистри, съставени
за голяма част от териториите под османска власт. В някои от тях се
откриват данни за търговски операции с ценни метали. Например тапутахрир дефтери № 3, завършен през 1464 – 1465 г. съдържа регистри за
множество селища в Беломорска Тракия (Сяр, Сидерокастрон, Зине,
Драма, Гоце Делчев и др.), а тапу-техрир дефтери № 7 от 1478 г. съдържа
частични сведения за Егейска Македония – Солун и беломорското
крайбрежие (Lowry 1986: 24).
Информация за различни такси и други приходи на османската
хазна се съдържат и в съчиненията на някои историци от епохата. Така
например Лаоник Халкокондил свидетелства, че приходите на
османците достигнали 900 000 статера в средата на XV век. Той описва и
различни данъци, като харадж и таксите за паша и транспорт на
земеделска продукция. Също така той споменава за данък за наемане на
товарни животни, като коне и камили, който достигнал 300 000 статера,
такса за пренасяне през река от около 200 000 статера и такса за
транспортиране на ориз от 200 000 статера. От друга страна трябва да се
отбележи, че таксата за транспортиране на метали достигнала 100 000
статера, което е много по-малко от останалите, например за
селскостопанска продукция. Все пак, това може би е във връзка с обема
или теглото на пренесената продукция (Nerantzis 2009: 73-74).
Записките, оставени от различни чужди пътешественици,
търговци и дипломати, преминали през нашите земи, съдържат ценна
информация от първо лице за видяното от тях, включително и за цени на
различни стоки, размер на данъци, курсове на чужди монети и т.н. Сред
тях най-многобройни са конкретните данни на чужди пътешественици,
преминали по нашите земи през XVI – XVII век. В няколко свои
публикации Владимир Пенчев коментира голяма част от тях, които са
оставили немалко данни за монети, циркулиращи в Османската
империя, за разменните или официалните им курсове, за различията в
отделните региони и т.н. (вж.: Пенчев 2011: 143-156; 2017: 201-260). Той
също така, на базата на писмени данни, проследява промяната на
разменния курс на талера спрямо акчето (Пенчев 2017: 235-237).
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Югославският изследовател Вук Винавер, на базата на
многобройни писмени извори, подробно описва промените в пазарните
курсове на различните талерови монети в отделните градове и
територии на империята. Сведенията му за официалните и пазарните
курсове на различни европейски монети в османската империя са
подробни и детайлни. За столицата Истанбул той описва пъстра картина
на най-различни разменни курсове, които отразяват динамиката на тези
процеси през XVII в. Той посочва, че през 1664 г. 8-реаловите испански
монети стрували 120 акчета (Винавер 1970: 154); през 1670 в Истанбул найчесто се срещали льовенталерите и реалите, като севилските и
мексиканските екземпляри стрували с около 10% по-скъпо от
льовенталерите, които били равни на 90 – 100 акчета (пак там: 160).
Югославският изследовател използва многобройни писмени извори за
историята на монетната циркулация предимно в земите на бивша
Югославия, но между другото дава цяла редица сведения и за нашите
земи в Македония, пък и за целите Балкани. Голяма част от сведенията
му са широко използвани и от наши учени, занимаващи се с периода XVI
– XVII век.
Вук Винавер коментира съществуващите писмени известия, че
османската власт се опитвала с изкуствено занижени принудителни
курсове да задържи стойността на талера на доста по-ниски от пазарните
цени. Сведенията на югославския изследовател от еврейски произход са
допълнени с редица писмени и нумизматични данни от Владимир
Пенчев. Двамата автори отбелязват, че плащането на данъци и такси към
хазната било разрешено да се извършва и в чужди монети, но при
държавно определени и регулирани доста по-ниски курсове (Винавер
1970: 66; Пенчев 2017: 236). Съхранена е султанска заповед, по силата на
която официалният курс на райхсталера през 1600 г. бил определен на 80
акчета (Винавер 1970: 66) във време, когато пазарният вече надвишил 100
акчета. Официалният държавен курс от 80 акчета се запазил доста дълго
време през XVII в. (Mantran 1962: 244), независимо че пазарният
непрекъснато нараствал, а в султански ферман от 1617 г. дори са запазени
сведения, че райхсталерът при плащане на данъци трябвало да се
приравнява към 78 акчета (Тютюнджиев, Мутафова 1994: 172, 181; Пенчев
2017: 236). От друг султански ферман от 1620 г., отнасящ се за земите на
Македония, научаваме, че талерът бил равен на 80 акчета (Винавер 1970:
147). В друг султански ферман се заповядва талерът да се разменя за 80
акчета, като се предвиждало смъртно наказание за неспазване на
заповедта (Винавер 1970: 146). По същото това време, между 1620 и 1624 г.,
пазарният разменен курс на талера в различните градове бил между 113 и
130 акчета (Винавер 1970: 146). През 80-те години на XVII в. талерите се
разменяли вече за 140 – 180 акчета (Винавер 1970: 162). След избухването
на войната от 1683 – 1699 г. пазарният курс, особено през 90-те години на
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века, достигнал до 200 акчета за талер (Пенчев 2017: 237), а около 1740 –
1750 г. е вече 245 – 250 акчета (Винавер 1970: 270).
Многобройни са и известията за разменния курс на испанските
монети от 8 реала. Съществуват редица писмени сведения, например на
дубровнишки търговци от периода 1630 – 1650 г., в които се говори
заедно за талери и реали и дори се споменава за „талери, т.е. реали“
(Винавер 1970: 151; Пенчев 2017: 240). По всяка вероятност тук става
въпрос за пазарен курс. Според други писмени извори съществуват
различия в официалния курс на райхсталера и 8-реаловата монета. Във
френско известие за официалните курсове на европейските талери в
Османската империя през 1657 г. се посочва, че райхсталерът се разменя
за 82 акчета, а 8-реаловата монета за 80 (Винавер 1970: 150, заб. 71; Пенчев
2017: 240). Всъщност официалният занижен курс е принудителен и е
поддържан с много строги мерки. През 1651 г. било издадено
разпореждане под страх от смъртно наказание, 8-реаловите монети да се
разменят за не повече от 80 акчета (Винавер 1970: 161). Този официален
курс очевидно се запазва доста дълго време, понеже френският
пътешественик Жувен дьо Рошфор споменава цифрата 80 акчета за 8реалова монета чак през 1676 г. (Винавер 1970: 161). По същото това време
пазарният курс на тези монети достигнал 125 акчета (пак там: 162; Пенчев
2017: 240).
Съществуват също така известия, че испанските монети от 8 реала
са най-разпространените чужди сребърни монети в Османската
империя. Такова е например мнението на италианския икономист
Монтинари (1633 – 1687), както и на различни пребиваващи в империята
чужденци в края на XVII век, които свидетелстват, че по пазарите се
срещат основно „пиастри“ (т.е. испански монети от 8 реала) и „леони“
(т.е. нидерландски льовенталери) (Винавер 1970: 164, 264; Пенчев 2017:
240).
Любопитно сведение за предпочитанията на населението на
София към льовенталерите ни е оставил Джовани Беноля, преминал през
нашите земи в периода 1682 – 1683 г. и посетил днешната ни столица на 9
март 1682 г. Той отбелязва, че каруцарите, българи по народност, не
желаели да им се заплаща в каква да е валута, а специално в
льовенталери, золоти или други едри сребърни монети, като на
пътешествениците отнело доста време да си набавят такива от местните
сарафи (Йонов 1986: 174-175). Според Вук Винавер (Винавер 1970: 154) и
Владимир Пенчев (Пенчев 2017: 242) споменатите в това известие монети
золоти са всъщност гулдените (флорините) от 28 щюбера, които били
сечени от редица европейски градове. Тези монети всъщност са кратни
на талерите и циркулирали свободно в Османската империя,
включително в Истанбул и Солун (Винавер 1970: 154, 206, 267; Пенчев
2017: 242). През голяма част от XVII в. официалният курс на флорините е
11

около 60 акчета, а пазарният – около 70 – 80 (Винавер 1970: 154-155, 161,
164; Пенчев 2017: 242).
Вук Винавер анализира и курсовете на различни други
европейски монети. Така например той дава сведения за
четвъртталерите на Реч Посполита и Бранденбург, отбелязвайки, че
пазарната стойност на тези широко разпространени в Османската
империя сребърни монети през 1625 г. е 25 акчета, а през 1664 – 30 акчета
(Винавер 1970: 152-154). Владимир Пенчев допълва, че по това време
официалният им курс е около 20 акчета (Пенчев 2017: 242).
Винавер отчита и значителните промени в цените на различни
продукти и стоки в Османската империя, особено по време на войни.
През XVII век се наблюдава значително поскъпване на редица продукти,
особено отчетливо през втората половина на века и най-вече по време на
войната от 1683 – 1699. По това време хлябът достигнал 8 акчета, а овчето
месо от около 3 акчета за ока преди войната, достигнало 14 – 18 акчета
през 1690 г. (Винавер 1970: 171).
За курса на талерите в Османската империя могат да се извлекат
сведения и от редица османски писмени извори. Така например в една
османска историческа хроника, отнасяща се за управлението на султан
Селим I (1512 – 1520), се споменава, че „саде-грошът“ (т.е. лъвският грош)
струва 35 акчета (Ихчиев 1911: 156).
Сведенията на чуждите пътешественици, преминали през нашите
земи, потвърждават османските известия от онова време. За свободната
циркулация на чужди монети на територията на империята споменава
например френският пътешественик Дьолакроа, а сведението се отнася
за 1673 – 1675 г. (Цветкова 1975: 253). Немецът Ханс Дерншвам в прочутия
си дневник за пътуването му до Истанбул през 1553 – 1555 г. отбелязва, че
в град Смедерево разменили талерите по 37 акчета всеки (Дерншвам 1970:
22). Французинът Пиер Лескалопие споменава, че през 1574 г. талерите са
равни на 40 акчета и са в свободно движение в империята (Цветкова 1975:
158).
Освен тях съществуват и други писмени извори, от които могат да
се извлекат важни сведения за видовете монети, които участват в
циркулацията по българските и други земи под османска власт. Един от
най-подробните сред тях е известната „Хроника на турските султани“,
издадена на немски език (готически шрифт) през 1590 г. В нея се
съдържат много данни за употребяваните в Османската империя монети
(вж.: Панова 1980: 201-205). Авторът на хрониката посочва конкретни
данни за разменния курс на различни европейски монети спрямо
османските акчета (наричани от него „асперлини“). Така например той
посочва, че един „германски талер“ (т.е. райхсталер) е равен на 36 акчета
около 1530 – 1540 г. (пак там: 201-202). Също така в Хрониката се съдържа
сведение, че един златен „султанин гулден“ (т.е. османски султанѝ) е
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равен на венецианския дукат и „се оценявал по това време на 50
асперлини или един и половина германски талера“ (пак там: 202). В това
съчинение се съдържат и сведения за промените в стойността на талера
и се отбелязва, че по-късно един талер се равнявал на 40 акчета, а
златният дукат на 60, а непосредствено преди отпътуването на автора от
Истанбул талерът станал 80 акчета (пак там: 202). Той дава и
изключително ценни сведения за курса на европейските талери в
различните османски територии. Тези различия (според това, което са
му казали на място) се дължали на войната с Персия. В Истанбул
венецианският дукат се разменял за 90 акчета и вече не бил равен на
османската златна монета, която била с няколко акчета по-евтина (пак
там: 202). Авторът привежда сведения и за стойността на други
европейски монети, отбелязвайки, че 60 кройцера са равни на 50 акчета
(пак там: 202). Освен за Балканите под турска власт, в Хрониката се дават
сведения и за други османски територии (Сирия, Египет), като се
споменава, че един германски талер е фактически равностойностен на
испанската монета от 8 реала, понеже и двете в Триполи (в османска
Сирия) се разменят за 45 медини, докато венецианският дукат бил равен
на цели 73 и дори 75 медини (пак там: 204).
Сред най-ценните писмени извори е сметководната книга на
дубровнишкия търговец Бенедето Марино ди Рести (1555 – 1611). През 1578
г. той идва в София, където живее дълги години и извършва търговски
операции с редица селища на Балканския полуостров, но най-вече по
българските земи. Сметководната му книга съдържа данни за периода
1590 – 1605 г. В нея се съдържат имената на около 600 човека, сред които
и много българи, с които той имал търговски взаимоотношения. Тази
книга свидетелства, че през 1599 – 1602 г. талерът бил равен на 100 – 110
акчета (Петров 2006). Книгата съдържа сведения за крупни търговски
сделки с българи от различни краища на страната. Отбелязано е, че
двама души от Оряховица и Мъглиж трябва да заплатят за купени от тях
биволски и говежди кожи общо 75 500 акчета (Петров 2006: 506, 564, 566)
– една значителна за времето си сума. Сметководната книга на ди Рести
съдържа и множество други, макар и косвени, ценни сведения. Тя
индиректно свидетелства, че испанските 8-реалови монети имат същата
стойност като райхсталерите и то не само в Османската империя, а и на
други места, като Дубровник например. В книгата се съдържа следното
сведение за 1592 г.: „талери и реали по 36 [дубровнишки] гроша единия“
(Петров 2006: 20).
От писмените извори могат да се извлекат ценни сведения за
покупателната стойност на западноевропейските монети и за цените в
българските земи под османска власт и в по-широк географски ареал.
Подробни са сведенията в това отношение се съдържат в изчерпателния
труд на Любен Беров за движението на цените на Балканския
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полуостров. Така например той посочва цените на редица продукти за
една ока (1282 грама) в акчета в средата на XVII век: един хляб: 1 акче,
кокошка: 2 – 3, агне: 50 – 60, пчелен мед: 12 – 13, пчелен восък: 50 – 80, сол:
4 – 5, домашен сапун: около 10, овча кожа: 5 – 6, овча вълна: около 10,
говежда кожа: 100 – 120 акчета и т.н. (Беров 1976: 268, 231, 229, 232, 239, 242,
246, 277, 270, 252, 243, 249; вж. също: Пенчев 2017: 243). Един аршин (около
70 см) вълнен плат местно производство струва 10 – 18 акчета, а чифт
ботуши – около 100 – 140 акчета (Беров 1976: 257, 249).
Сведения за цените в българските земи са ни оставили и редица
чужди пътешественици, които отбелязват например, че една ока вино
струва 3 – 4 акчета, а същото количество ориз е с цена около 5 акчета
(Йонов 1986: 65-66). Интересен факт е, че виното не поскъпва изобщо
през втората половина на XVII век и дори след войната с Австрия,
завършила през 1699 г., неговата цена останала непроменена на 4 акчета
(Цветкова 1975: 312; Пенчев 2017: 243).
Интересни, макар и оскъдни сведения е оставил английският
търговец Джон Нюбъри, преминал по нашето черноморско крайбрежие
през април 1582 г. Той споменава, че в Тулча заплатил мито от две или
три крони (Тодорова 1987: 33). Това известие предизвиква удивление,
понеже подобни монети до този момент не са откривани нито в нашите
земи, нито в Северна Добруджа. Не е изключено всъщност тук да става
въпрос за талери, а не за английски крони. Същият автор по-нататък в
описанието си дава цените на някои стоки, но вече в аспри (сведението
се отнася за град Томорова – дн. Рени в Украйна): 20 яйца – 1 аспра;
кокошка – 2; две щуки – 1; три шарана – 1 (пак там: 34). За крони
споменава и друг англичанин – Джон Бърбъри – който преминава през
българските земи през 1665 г. Същият, освен за крони, говори и за
долари малко по-долу в описанието си, което предизвиква още поголямо объркване (пак там: 155; 164). Като название на талера терминът
долар се употребява и от други английски пътешественици, например от
адвоката Хенри Блаунт, преминал през нашите земи под османска власт
през 1634 г. (пак там: 89). Без съмнение във всички тези случаи на
споменаване на термините крона и долар се има предвид талер. Много
вероятно е да става въпрос за различни видове талери, понеже
английската крона се приближава най-много до райхсталерите, докато с
долари може би са обозначавани по-леки и по-нископробни талери, като
например льовенталерите. За съжаление в нито един от английските
пътеписи не се съдържа по-конкретна информация.
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ИСТОРИОГРАФИЯ
Нидерландските
монети
са
сред
най-разпространените
западноевропейски монети в българските земи под османска власт в
периода XVI – XVII в. Развитието на научния интерес в нашата страна
към тях условно може да бъде поделен в три основни периода: преди
1944 г.; между 1944 и 1989 г. и след това.
Главен действащ фактор през първия период е почти пълното
пренебрежение към този род нумизматични паметници. На практика
между 1878 и 1944 г. в България няма нито една публикувана конкретна
статия, касаеща в частност нидерландските монети от нашите земи,
както и общата тема за османските монети или монетната циркулация
през османската епоха. През този период няма и нито един нумизмат,
който задълбочено да се занимава с въпросната тематика. Интересът е
насочен предимно към античните и в по-малка степен към
средновековните монети.
Все пак известен косвен интерес съществува поне към писмени
извори, в които се споменава или коментира монетната ситуация в
страната, а в частност са споменати и редица нидерландски номинали.
Така например Диаманди Ихчиев още в началото на XX век обръща
внимание на някои проблеми на монетната циркулация през османската
епоха (Ихчиев 1911). За съжаление, това задълбочено изследване се явява
изолирано, а поставените проблеми са без последици.
Други аспекти стават обект на анализ и в публикации от по-общ
характер, които не касаят пряко монетната циркулация. Така например,
отделни важни въпроси са третирани в труда на Анастас Иширков,
посветен на ситуацията в град София през XVII в. (Иширков 1912).
Периодът 1944 – 1989 г. се характеризира със слаб интерес и се
отличава с изключително ограничени по брой, обем и конкретика
публикации, които контрастират с огромното количество нидерландски
монети като част от значителния масив на европейските монети,
постъпващи в музейните фондове по същото време. Значителното
натрупване на емпиричен материал в музеи и частни колекции е
свързано и с началото на засилената машинна обработка на
земеделските земи през 50-те и 60-те години на XX в. Освен това,
тогавашните председатели на земеделските стопанства и други
работници, като правило предават откритите монети на най-близкия
музей. Сред факторите оказали тогава благоприятно влияние на тези
процеси е и ограничения черен пазар за тези антики в страната. Не бива
да се пренебрегва и човешкият фактор – съществуват съвестни хора,
които при всякакви обстоятелства биха предали откритите ценности на
музейната институция. Примерите за това не са малко. Нидерландските
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монети обаче предизвикват единствено слаб интерес сред
изследователите и като цяло не стават достояние на науката, а залежават
често и ненапълно обработени в музейните фондове дълги десетилетия.
Все пак след 1944 г. се появяват макар и неголям брой
публикации, засягащи различни аспекти на циркулацията на
нидерландските монети в българските земи, както и други проблеми,
касаещи нумизматиката на периода XVI – XVII в. Като цяло обаче
интересът към тези паметници е предимно косвен. Те биват описвани
наред с останалите европейски монети, когато са част от съкровища,
станали известни през този период.
Прави впечатление, че някои региони на страната са сравнително
добре проучени, докато други са почти незасегнати в научно отношение.
Например колективните находки от крайбрежието на Бургаския залив са
частично публикувани или се споменават в различни по род издания
(вж. напр.: Велики 1959; Беров 1976; Гандев 1976: 408-411; Орманджиян
1984). Сред тях има голямо количество нидерландски монети. За
съжаление, тези издания разглеждат монетите от епохата само между
другото, без да си поставят по-амбициозни цели като пълна публикация
на дадена находка или подробен анализ на монетите. Все пак те са от
голямо значение за осветляването на монетната циркулация,
икономическите възможности и международната търговия в района.
През периода до 1989 г. най-често се публикуват само
западноевропейските монети от колективните находки, а османските
само се споменават. Въпреки това, дори и западноевропейските монети,
циркулирали по българските земи, са само частично проучени. Друга
характерна черта на почти всички публикации до 1989 г. е тяхната
краткост. Не ни е напълно известна конкретната причина за това, но
предполагаме, че сред отрицателно действащите фактори е
политическата конюнктура от онова време – на отрицание и
пренебрежение към османската епоха и търсене само на отрицателните ѝ
страни. На-често публикациите се появяват на страниците на списанията
Нумизматика и Музеи и паметници на културата.
Друга причина, и то съвсем не маловажна, е недостъпността в
България по онова време на западноевропейска литература и монетни
каталози на европейските монети като цяло и на нидерландските в
частност. Именно така си обясняваме неточно, непълно и дори погрешно
определените западноевропейски монети. Това се отнася в една доста
голяма степен за монетите на германските държави, при които
объркванията са най-големи. Сред най-фрапиращите случаи е
неправилното определяне на монетите на Мансфелд, без да бъдат
разграничени трите отделни династични линии на херцогството, които
секат отделни монети, и без да бъдат определени съвместните
монетосечения между тях. Действително класифицирането на
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германските монети от периода XVI – XVII в. не е лесна задача, но прави
впечатление, че практически в нито една публикация преди 1989 г. те не
са определени напълно правилно. Не са изключение от това правило и
нидерландските монети, които са определяни без изключение като
льовенталери. При по-внимателен анализ на описанията и снимките в
същите тези публикации става ясно, че всъщност са описани и други
номинали.
Все пак през периода 1944 – 1989 г. са постигнати редица
резултати. Сред пионерите на нумизматиката за периода XVI – XVII в. в
България е Тодор Герасимов. В началото той се занимава не конкретно с
монетите от епохата, а с различни аналитични въпроси, свързани с тях.
Така например още през 1963 г. се появява статията му, посветена на
народните наименования на различни монети, циркулирали по нашите
земи през османската епоха (Герасимов 1963а: 319-332). Тези
наименования са запазени в редица произведения на народното
творчество като песни, предания, легенди и приказки, но не са били
обект на научно внимание.
Една от първите публикации на нашия изтъкнат учен, посветена
конкретно на монетите от посочения период, е на голямото съкровище
от София (Герасимов 1964а: 211-223) – една от най-интересните находки от
българските земи под османска власт, публикувани в този период.
Монетите били поставени в метална кутия, а заедно с парите в нея са
открити сребърен пръстен и две железни ножчета, тълкувани като
предмети за ритуално обрязване на еврейски момчета. Това дава
основание на Тодор Герасимов да предположи, че парите са
принадлежали на богат софийски равин. Освен това съкровището е
открито в сграда, съседна на най-старата синагога в София, разположена
в стария еврейски квартал. Изследователят, за съжаление, е пропуснал да
спомене точния брой на откритите монети, но отбелязва, че с
изключение на десетина екземпляра, те са откупени за музея. От
цитираната от Герасимов литература става ясно, че той не е разполагал с
почти никакви монетни каталози или други съпътстващи публикации, а
се е опитвал да определи монетите въз основа на изображенията и
надписите върху тях. Това е изключително похвално, имайки предвид
основните занимания на Герасимов. При този начин на работа грешките,
допуснати в статията, са напълно обясними: смесването на различните
типове
нидерландски
талери;
непълното
разграничение
на
льовенталерите на отделните провинции, както и провинциалните
емисии. Въпреки това статията на Тодор Герасимов е изключително
важна поради подробното описание на монетите и снимковия материал
на по-важните от тях. Това позволява грешките, пропуските и
неточностите да бъдат поправени. Трябва да споменем, че монетите са
представени много нагледно с необходимите описания, надписи и данни
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за диаметър и тегло (с някои малки изключения). Объркване
предизвиква единствено отделната номерация за различните държави,
която много затруднява работата.
Освен с описание на самите монети, авторът е анализирал и
редица
съпътстващи
монетната
циркулация
елементи
като
международната търговия на Балканите по онова време, липсата на
английски монети, незначителното количество френски монети и т.н.,
които осветляват множество страни от икономическата действителност
на епохата. Ето защо статията на Тодор Герасимов, въпреки немалкото си
грешки и пропуски, има огромно значение в изучаването на монетите
като цяло и на нидерландските в частност, циркулирали в Софийско в
края на XVI и първата половина на XVII в. На Герасимов дължим и други
ценни, макар и много кратки публикации, засягащи монетната
циркулация през османската епоха (вж. напр.: Герасимов 1973: 31-32).
Всички те поставят началото на научното описание и изучаване на
нидерландските монети, циркулирали по българските земи в периода
XVI – XVII в.
В този период се появяват редица тенденции в изследването на
османските и европейските монети, които косвено касаят и
циркулацията на нидерландските монети през османската епоха. Една от
първите публикации, в които наред с европейските монети са
определени и османските, дължим на Кунка Рогева. За съжаление
краткото ѝ съобщение за голямата монетна находка от с. Бистрица,
Софийско, която съдържа 986 сребърни монети, обхваща едва четири
страници и се характеризира със схематичност (Рогева 1965: 10-13). Това
обаче е една от първите публикации, в която някои османски монети са
разпределени по султани и монетарници, като специално внимание е
обърнато на монетите, сечени в София.
През 60-те и 70-те години на миналия век се наблюдава друга
тенденция – някои изследователи, въпреки че се занимават с различна
проблематика, публикуват и монети от османската епоха. Така например,
една изключително интересна златна монета от 5 дуката на
Архиепископство Залцбург е публикувана като част от колективна
находка от Несебър, съдържаща предимно накити. Въпросната монета е
преупотребена като част от огърлица (Чимбулева 1969: 11-15).
През 1970 г. се появява и статията на Страшимир Иванов,
посветена на османските монети (Иванов 1970а: 19-24; 1970б: 23-28). Това е
един от първите опити за цялостно представяне на монетите, сечени от
отделните османски султани. Авторът, чрез отделно представяне на
монетосеченето на всеки османски султан, се е опитал да направи пълна
характеристика на турските монети като цяло. Представена е и
периодизация на османското монетосечене. Към статията са приложени
и табла с изображения на някои от монетите. По всяка вероятност
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авторът е бил вдъхновен за написването на статията от излезлия две
години преди това каталог на турския изследовател Нури Пере (Pere
1968).
Монетната циркулация, базирана предимно върху европейските
монети в колективните находки в отделни територии също е частично
изследвана. Големи са постиженията за районите на Варна, Враца и
Плевен. От друга страна, региони като Пловдив, Сливен, Стара Загора,
Силистра, Благоевград, Габрово, Хасково, Кърджали и много други
остават практически почти напълно непознати. Колективните находки
от други региони като Търговищко и крайбрежието на Бургаския залив,
са частично публикувани или се споменават в различни издания,
например съчинения, засягащи цялостната история на отделните
селища. В част от тези изследвания обаче отново са допуснати редица
неточности.
Една от най-важните публикации през този период е дело на
Милко Мирчев и касае голямото съкровище от османски и
западноевропейски монети от село Дъбравино (Мирчев 1970: 203-218).
Статията е и пример за своевременно публикуване на нумизматичен
материал – само три години след постъпването на находката в музея –
нещо рядко срещано в онези години. Западноевропейските монети са
представени групово по държави, типове и номинали, но без снимки и
метрични данни за всяка отделна монета. Не можем да не отбележим, че
тази статия е сред основополагащите публикации в областта на
изучаването на циркулацията на западноевропейските монети по нашите
земи под османска власт. Пропуските и непълнотите на тази публикация
се компенсират изцяло от професионалното представяне на монетите в
съкровището. Те, освен това, са напълно оправдани от спецификите на
периода, в който е написана статията – липса на монетни каталози,
невъзможност за връзка със западноевропейски учени, информационно
затъмнение за постиженията на чужди учени, липса на данни за други
подобни находки от съседните на България страни. Отчитайки всичко
това, считаме, че статията на Мирчев е сред най-важните в нашата страна
от 70-те години на XX в.
В тези десетилетия прави впечатление опитът на някои от
изследователите твърде повърхностно и бегло да анализират значителни
по количество и разнообразие на нумизматичния материал монетни
находки: съкровища с над 500 екземпляра са публикувани едва на
няколко страници. Например едно от най-важните – това от софийския
квартал „Бенковски“ – е анализирано от Кунка Григорова върху по-малко
от 4 страници, като са илюстрирани едва 9 монети (Григорова 1973: 1619). Този начин на публикуване за съжаление не позволява да се извлече
нужната информация за тази така интересна колективна находка.
Въпреки това тя е от голямо значение за родната нумизматика. В това
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съкровище се съдържат 597 монети, като всички са сребърни и
западноевропейски. Още по-интересното е, че от тях 540 са френски.
Обикновено в колективните монетни находки от XVI – XVII в. Франция е
представена най-много с няколко десетки екземпляра, но най-често
изобщо липсва. Още по-интересно е, че са представени само двама
френски крале: Луи XIII и Луи XIV, а монетите са от един и същ номинал.
Всичко това ни навежда на мисълта, че пред нас е една много особена
монетна находка, отразяваща конкретни търговски или други връзки с
една точно определена европейска държава – Франция. За съжаление,
статията има доста слаби страни: липсва каталог; данните за диаметър и
тегло са представени само общо по типове; номиналът на френските
монети е определен погрешно като грош; към френските крале е
прибавен и лотарингският херцог Шарл IV; нидерландските
льовенталери не са разпределени изобщо по провинции и т.н. За
съжаление, в статията се натъкнахме и на некоректно цитирана
литература. Авторката посочва, че в търговията си с турците французите
използвали предимно монети на Австро-Унгария (освен това тази
държава се появява далеч след епохата, за която иде реч – едва през 1867
г.), като цитира анализираната от нас малко по-горе статия на Тодор
Герасимов (Григорова 1973: 19, заб. 17). На въпросната страница 212 обаче
Герасимов отбелязва, че в търговията си с Османската империя Франция
си служела предимно с испански монети (Герасимов 1964а: 212). Но тук
виждаме и нещо много положително – френските монети са представени
в табличен вид и са разпределени по брой и монетарници (с някои
малки грешки). Ето защо публикацията на това интересно съкровище
заслужава нашите адмирации, дори и само поради факта, че в рамките
само на 4 страници е направен опит за представяне на една толкова
емблематична за нашите земи монетна находка.
Сред изследователите на монетната циркулация през османската
епоха е и Иван Върбанов. Обект на неговите проучвания са най-вече
испанските монети, циркулирали по българските земи през XVI – XVII в.
Любопитно е неговото предположение относно първоначалната
изолация на земите в Югоизточна Европа под османска власт. Той
предполага, че това се дължи както на бойкота на западните страни, така
и на изолацията на самите османци (Върбанов 1973: 33). Въпреки че като
цяло неговите разсъждения са верни, недоумение предизвиква
твърдението, че Турция „секла парите си от долнокачествено сребро“
(пак там: 34), което изобщо не отговаря на действителността. Върбанов
обвързва участието на испанските монети не с дейността на самата
Испания, а с активността на английски търговци – факт, който не може
да бъде приет безкритично. Авторът обаче правилно обръща внимание
на практически пълната липса на английски монети по европейските
османски пазари. Трудно можем да приемем тезата, че испанските
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монети са изцяло обвързани с британската търговска активност, но
абсолютната липса на английски монети е действително озадачаваща и
се нуждае от специално изследване. Франция също е сред държавите,
които търгуват активно на османските пазари, но френски монети, макар
и сравнително рядко, все пак се откриват в находките от XVI – XVII в.
Друг въпрос е, че английската търговия може би се е осъществявала и с
други монети, например с нидерландски льовенталери. Още повече, че
двете държави дълго време са военни съюзници и търговски партньори.
Испанските и нидерландските монети са тясно обвързани с търговската
активност не само на Балканите под османска власт, а и в други важни в
търговско отношение територии. Сред тях е богатият на памук и
коприна Египет (тогава също под османска власт), който изнася стоки,
изключително търсени както в Европа, така и в колониите. Ето защо
циркулацията на испанските и нидерландските монети трябва да се
разглежда
задължително
в
общоосмански
и
дори
общосредиземноморски аспект, а не единствено от балканска или
българска гледна точка. От друга страна, Върбанов правилно поставя
разграничителната линия между монетите, отсечени в самата
континентална Испания, и тези от в колониите в Америка. Той е
първият, който се опитва да прокара разделителна линия между двата
типа сребърни монети въз основа на формата и дебелината им. Също
така той правилно посочва, че сред причините за добрия прием на
монетите с неправилна форма, сечени в испанските американски
владения, е високата им сребърна проба. Също така Иван Върбанов е
сред първите, който отъждествява испанските реалови монети с талера и
неговите подразделения. Неизвестно защо той пропуска крал Фелипе II
(1556 – 1598), когато изрежда испанските владетели, чиито монети се
срещат по нашите земи, а именно той всъщност е сред най-добре
представените испански владетели тук.
Сред изследователите на разпространението на някои типове
западноевропейски монети по българските земи и извън тях е Владимир
Топоров. През 1973 г. в няколко поредни броя на списание Нумизматика
са публикувани неговите изследвания за появата и разпространението на
талерите (Топоров 1973а: 10-16; 1973б: 15-23; 1973в: 13-20). За пръв път
специално място е отредено на различните типове талерови монети и
техните подразделения, както и на разпространението им през
различните исторически периоди на различните континенти.
Проучванията и анализите на автора по-късно са обобщени в специална
монография (Топоров 1997). Въпреки редицата неточности, достигащи
понякога до пресилени и дори шокиращи твърдения, Топоров е
направил относително сполучлив опит за анализ на една по същество
доста трудна нумизматична материя. Така той се явява като един от
инициаторите на аналитичното изучаване на номиналите на
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западноевропейските монети, разпространени по българските земи под
османска власт. Трябва веднага да подчертаем, че той е поставил на
цялостен анализ появата, разпространението и трансформациите на една
от най-дълго съществувалите монетни единици в световен мащаб. Инж.
Топоров не се ограничава в рамките на конкретни хронологически
граници, а си поставя за цел цялостно изследване на талера и неговите
наследници чак до наши дни – една похвална инициатива.
Голямо количество монети от XVI – XVII в. се съдържа в
нумизматична колекция на музея към Рилския манастир, която е
частично публикувана от Камен Колев (Колев 1974: 56-60). За съжаление,
голяма част от златните монети са откраднати още през 20-те години на
XX в. и в годините след това. Авторът, въпреки краткостта на
публикацията, в табличен вид представя голяма част от монетното
богатство на манастира. Сбирката се състои от 1019 златни, 4461
сребърни и медни монети, като сребърните съставляват колективна
находка от края на XIV в. с монети на Иван Александър и Иван Шишман.
Сред златните се срещат венециански, папски, австрийски, османски и
др. монети, за голяма част от които обаче не става ясно точно от кой
период са. Също така присъстват монети на Бранденбург, Белгийската
конфедерация, Реч Посполита и др. В друго свое изследване Колев
поставя акцент върху изучаването на търговските връзки на някои
региони въз основа на монетните находки (Колев 1978).
В тези години продължава публикуването и изучаването на
западноевропейските монети, които участват в монетната циркулация на
нашите земи под османска власт. През 1984 г. се появява аналитичната
статия на Снежана Ракова, посветена на венецианските монети,
произхождащи от територията на днешна България (Ракова 1984: 31-39).
Тази публикация е сред иновативните изследвания и представя
цялостната монетна циркулация в дълъг хронологичен диапазон,
обхващащ времето преди и след падането на България под турска власт.
Доколкото ни е известно, това се прави за пръв път в нашата
историография. Авторката представя данните за 24 колективни монетни
находки. По-голямата част от тях се състоят от златни дукати и датират
от османската епоха. Ракова лансира идеята, че те проникват към
балканските пазари по два основни пътя: посредством Черноморското
крайбрежие и по пътя през София за Константинопол. Също така тя
отбелязва хиатус между 1356 и 1570 г. в разпространението на
венецианските монети. Тези данни вече не са актуални, имайки предвид
съхраняваните, но непубликувани и несъобщени в някои наши музеи
венециански дукати от средата на XV в. От голямо значение е, че
публикацията е илюстрирана с карта и голяма таблица на
разпространението и състава на коментираните колективни находки.
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Началото на големия интерес към монетите и монетната
циркулация през османската епоха в българските земи трябва да се
постави по време на т.нар. възродителен процес. Именно към края на 80те години на XX в. се наблюдава повишаване на интереса към тази
тематика. Тогава започва публикуването на находки, дълго съхранявани
в музейните фондове, на които десетилетия наред никой не е обръщал
внимание. Тези съкровища понякога са били излагани в експозициите на
музеите, но най-често са залежавали с години в хранилищата, без никой
да има интерес към тях. Но и в този период най-често интерес
предизвикват западноевропейските монети. Колективните находки от
османската епоха започват да се изучават по-интензивно, като лидер в
това отношение е Западна България, където са публикувани много
повече екземпляри. В източната част на страната този процес изостава
значително. Вероятно това се дължи на недостиг на специалисти по тази
проблематика.
Отново на страниците на списание Нумизматика се появяват
съобщения и кратки статии, посветени на отделни колективни монетни
находки. Макар и частично, се публикуват известни отдавна находки,
които по този начин стават достояние на науката. На Теодора Ковачева
дължим една изключително интересна обобщаваща статия за
колективните монетни находки от османската епоха от Плевенския край
(Ковачева 1986: 45-61). През 1988 г. тя обнародва важното съкровище от
Плевен (Ковачева 1988: 43-48). И Теодора Ковачева обвързва
разпространението на холандските и испанските монети не с търговията
на конкретните държави, а с тази на Англия и Франция, но отново без
нужната аргументация. Тя отбелязва, че Франция си служи
изключително с испански сребърни монети, а Англия, освен монетите на
Испания и Нидерландия, е ползвала за целите си и тези на Австрия и
Германия. Мнението на авторката е на базата на предположенията на
Тодор Герасимов въз основа на съкровището от София. От изключителна
важност е подробният и изчерпателен каталог на западноевропейските
монети в съкровището – един от най-добрите примери за времето си.
Много проблеми на монетната циркулация през османската епоха
са коментирани в публикациите на Панайот Шидеров. Широките му
нимизматични интереси са от изключителна важност, а изследванията
му не се ограничават само с публикуване на материал (Шидеров 1989: 3039), а и с някои аналитични изследвания, въпреки че съобщенията му
често са пределно кратки (Шидеров 1988: 41-43). Във времето
непосредствено преди 1989 г. Шидеров се оформя като един от найголемите познавачи на западноевропейските монети от XVI – XVII в.
Вероятно най-голямо значение има неговото обобщаващо съобщение за
разпространението на талерите на Белгийската конфедерация в
днешните български земи през XVII – XVIII в. Това е може би първото
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подобно изследване не само за територията на България, но и за
съседните ни земи. Изследователят извежда своите заключения на
базата на значителен нумизматичен материал – 46 монетни съкровища,
открити в периода 1891 – 1985 г. Някои от изводите му, например че найранните льовенталери са от съкровището от село Рудник, обаче вече не
са актуални.
Редица златни османски и западноевропейски монети от
Видинско са публикувани от Фионера Филипова. Нейните изследвания,
заедно с тези на Шидеров, осветляват монетната циркулация в
Северозападна България през османската епоха (Филипова, Шидеров
1989: 30-35). Всъщност първите ѝ публикации се появяват години порано, когато публикува важната находка от село Пешаково, Видинско
(Филипова 1966: 5-8). Тя съдържа накити и 329 османски и чужди монети,
които попадат в широките хронологични граници между втората
половина на XIV и началото на XIX в. (Филипова, Шидеров 1990: 28-40;
вж. също: Герасимов 1964б: 243; Филипова 1966: 5-8; Харитонов 1998: 293294, No 321). Филипова продължава заниманията си и след 1989 г. (вж.
напр.: Филипова, Лачев 1993: 187-195).
Важна информация за монетите от XVI – XVII в. се съдържа в
разработките на Андрей Тонев. Статията му е един от примерите за
коректно и изчерпателно представяне на колективна монетна находка с
всички данни за монетите: диаметър, тегло, надписи и снимки (Тонев
1989: 323-338).
В този период се появяват и редица публикации на икономическа
тематика, които осветляват между другото и редица проблеми, касаещи
монетната циркулация: типовете монети, използвани при различните
търговски операции; количеството, вида и цените на стоките, внасяни и
изнасяни от Балканите под османска власт; таксите и митата, заплащани
при международните търговски операции, и т. н. (вж. напр.: Велики 1959:
61-76; Бур 1970). Сред тези разработки от особена важност е
монографията на Любен Беров за движението на цените на Балканите в
периода XVI – XIX в. (Беров 1976), която има огромно значение за
осмислянето на икономическите процеси, довели до обезценяването на
акчето и навлизането на западноевропейски монети в редовна
циркулация в империята.
След 1989 г. се открива нова страница в изследването на
османските и западноевропейските монети от нашите земи. Научното им
изучаване през последните години достигна значителни мащаби. Все почесто започват да се публикуват монети от османската епоха в редица
специализирани издания. Това рязко контрастира със ситуацията
допреди 25 години. Най-голям е интересът към османските монети,
циркулирали по нашите земи през XIV и XV в., както и към
западноевропейските, въпреки че в голяма част от изследванията има
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пропуски и са допуснати немалко неточности. По-голямата част от
изследователите се занимават с проблематиката на османските монети и
монетната циркулация през османската епоха само между другото. При
почти всички тях това е встрани от основния им нумизматичен интерес.
Публикуваните монети обаче осветляват монетната циркулация през XVI
– XVII в. и дават богата основа за анализи и интерпретации по
проблематиката. Появяват се и опити за кратки обобщения на
османските монети, сечени в монетарници на територията на България
(Жеков 1995: 3-6).
Редица проблеми на монетната циркулация по българските земи
през XVI в. разисква Никола Робев. Той е един от първите, който
съчетава данни от писмени източници за различните монети,
циркулирали по нашите земи и данни за колективните монетни находки
(Робев 1996: 127-148). На базата на богат изворов материал авторът се
опитва да проследи промените в курса на различни монети, участвали в
монетната циркулация през XVI в., включително и на нидерландските
льовенталери (пак там: 136).
Сред изследователите, занимаващи се с монети от османската
епоха като цяло, е Владимир Пенчев. Научните му интереси са свързани
най-вече с българското и византийското монетосечене, а османските
монети са представени най-често като част от смесени колективни
находки (Пенчев 2006: 239-258; 2010: 153-164). Въпреки това представеният
от него нумизматичен материал е публикуван по всички правила на
науката и е изключително ценен. Най-често монетите, представени от
Владимир Пенчев, са от XIV – XV в., но някои негови публикации са
пряко свързани с периода XVI – XVII в. (Пенчев 2011: 143-156; 2013: 8-9).
Аналогичен е случаят и с Женя Жекова – също изследовател на монетите
на България и Византия от Средновековието. В някои нейни публикации
обаче виждаме анализирани колективни находки с османски и
европейски монети, в това число и нидерландски (Жекова 2006: 113-126).
Важно е да се отбележи, че тя е един от първите български нумизмати,
които се занимават с ислямски неосмански монети. От изключителна
важност е статията ѝ, посветена на селджукските монети (Левкова,
Жекова 2008: 65-76). Стоян Авдев също е сред авторите, които, между
другите теми, с които се занимава, обръща внимание и на някои
въпроси, засягащи пряко или косвено монетната циркулация в
българските земи през XVI – XVII в. От особена важност са
изследванията му върху рудниците за добив на метали и дейността на
монетарниците (Авдев 2006: 259-268). Разнообразни теми, касаещи
косвено монетното дело в българските земи под османска власт, са
засегнати и в по-общи съчинения, засягащи търговията (вж. напр.:
Маслев 1991).
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Невян Митев обръща по-сериозно внимание на османските и
европейските монети от ранния период (Митев 2014: 515-526). Научният
му интерес е съсредоточен върху проблемите на похода на Владислав
Варненчик и битката при Варна от 1444 г. Той вероятно е един от
първите учени, които се опитват да проследят маршрута на полскоунгарския крал въз основа на нумизматични данни (Митев 2013б: 154-159).
Някои от изследванията му за пореден път доказват, че
западноевропейските монети навлизат на територията на империята не
само по търговските пътища (Митев 2013а: 141-142). Младият
изследовател продължава своите занимания и заедно с Владимир Беков
публикуват частната нумизматична колекция на Христо Раев от Варна, в
която има и нидерландски монети (Беков, Митев 2015: 36-37, 86-87).
Постепенно започва публикуването на златните османски монети,
съхранявани в нашите музеи. Интересни османски монети са
публикувани от Бисера Томова. Става въпрос за златните османски
монети от фонда на НАИМ-БАН, които, освен че са много добре
съхранени, принадлежат към рядко срещани на Балканите монетарници
(Томова 2006: 269-275).
Много западноевропейски монети и цели съкровища от Бургаския
регион са коментирани в публикациите на Иван Карайотов (вж. напр.:
Карайотов 2000: 79-83; 2011: 81-83; 2013). Резултатите от тях се цитират и
интерпретират и от други изследователи (вж. напр.: Иванов 2005: 58; 2011:
79-80), макар понякога и твърде свободно. Въпреки че монетите от XVI –
XVII в. не са сред основните занимания на изтъкнатия български
професор, трябва да посочим, че той се е справил изключително добре.
От особено значение е фактът, че Карайотов за пръв път коментира
няколко колективни находки от Бургаска област. Въпреки че се
съхраняват във фонда на РИМ – Бургас в продължение на десетилетия, те
никога преди това не са били обект на внимание, с някои малки
изключения, например публикуваната снимка на съкровището от
местността Палеокастро край град Поморие (Лазаров и кол. 2000, из. №
16).
Иван Карайотов за пръв път правилно отбелязва, че монетите в
съкровищата от региона на Бургас, а и не само там, постъпват предимно
по море (Карайотов 2013). Този извод е от особено значение за
свързването им с търговските морски пътища, в които пристанищата на
Бургас и Анхиало играят ключова роля в тази част на Балканите. Освен
това той е един от първите изследователи в България, който обръща
внимание на монетната циркулация в епохата на голямата криза в
Османската империя в края на XVI и първата половина на XVII в. Също
така той, анализирайки монетите в находките от Бургаско, търси връзки
между монетната циркулация, търговията и някои икономически
процеси в империята. Това според мен е направено за пръв път в
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България от учен нумизмат. И не на последно място, чрез публикациите
на Иван Карайотов, касаещи западноевропейските монети от района на
Бургаския залив, в някои научно-популярни издания, както и в интернет,
резултатите от неговите проучвания стават достояние и на широката
българска общественост.
Делото на Иван Карайотов за публикуване на находките от
Бургаския регион, в които се съдържат и голям брой нидерландски
льовенталери, е продължено от мен (вж. напр.: Кръстев 2011: 179-193; 2012:
47-54; 2013а: 24-33; 2013б: 264-270; 2014а: 486-509; 2014б: 200-213; 2014в: 543558; 2014г: 96-129; Krastev 2011: 186-195; Krustev 2013: 264-270) и от Мирослав
Класнаков. Последният се зае да публикува голямото съкровище от
Ахтопол, което от дълги години се съхранява в нумизматичния фонд на
РИМ – Бургас, но дълги години остава непубликувано (открито е през
1977 г.). Класнаков не публикува заедно всички монети от находката, а ги
разделя в отделни статии, посветени на конкретна държава, представена
в съкровището. До този момент са излезли от печат няколко статии
(Класнаков 2013а: 143-150; 2013б: 160-166; 2013в: 132-146; Класнаков, Пеев
2013: 151-156). Предполагаме, че останалите публикации предстоят и така
тази интересна колективна находка ще бъде публикувана изцяло.
Един от най-изтъкнатите изследователи на османските монети и
монетната циркулация през османската епоха е Христо Харитонов. През
последните години той публикува десетки статии, касаещи тематиката и,
наред с други изследвания, става един от основоположниците на
задълбоченото изучаване на всички монети – от домонетните форми до
съвременните – в нашата страна. Широките му нумизматични познания
личат и от многобройните му изследвания върху различни проблеми,
засягащи
османското монетосечене
и разпространението на
западноевропейските монети на територията на днешна България.
Първоначално научните му нумизматични интереси са предимно
в областта на средновековните монети. Но от началото на 90-те години
на XX в. той започва все повече и повече да отделя внимание на
различни проблеми на нумизматиката през османската епоха. Още
тогава се очертава основното направление на научните му интереси в
тази област – вторичната функция на монетите през османската епоха
(Харитонов 1990: 17-20; 1992: 171-192). Иновативността му в тази сфера е
безспорна, а постиженията му през годините – значителни. В този
период се проявява също така и интересът му към западноевропейските
(Харитонов 1991: 10-15) и към османските монети (Харитонов 1994: 289297), разпространени по българските земи. Така той се очертава като
един от пионерите на научните изследвания, свързани с различни
страни на османското монетосечене. За съжаление, той остава един от
малцината български учени, които трайно насочват научните си дирения
в тази нелека област на нумизматиката. Христо Харитонов за пръв път
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поставя въпроси, които се явяват свързващо звено между нумизматиката,
археологията, историята и други науки. Така например редица негови
публикации са свързани с църковните монети, сечени от някои църкви в
последните векове на турското робство (Харитонов 2010). Също така той
подробно изследва характера и разпространението на древния обичай
Харонов обол през османското владичество (Харитонов 2003а: 197-203;
2003б: 171-174).
Той публикува и първата у нас монография, засягаща пряко
монетната циркулация през XV – XVIII в. (Харитонов 1998). Тя е дело на
дългогодишен труд, а в нейната основа са проучванията му, свързани с
терминологията през османската епоха. Тук за пръв път са обобщени
данни за всички известни до този момент единични и колективни
находки от територията на днешна България, както и случаи на Харонов
обол. В енциклопедичен вид са представени и голям брой народни
названия на монети, употребени в народни песни, приказки, предания и
легенди. Това е втори подобен опит (след Герасимов 1963а), значително
допълнен
и
разширен.
Монографията
акцентира
върху
западноевропейските монети, разпространени на територията на
Османската империя през XV – XVII в.
Друг изтъкнат наш изследовател на монетите от османската епоха
и изобщо на ислямското монетосечене е отишлият си без време Лъчезар
Лазаров. Значителна част от музейните ни нумизматични колекции са
обработени именно от него. Лъчезар Лазаров е човек с широки научни
интереси в областта на нумизматиката: древногръцко, келтско, римско
провинциално, средновековно българско монетосечене. В научните му
изследвания важно място заемат османските монети. Обект на
проучванията му са както ранните (Лазаров 1992: 33-51; 2002: 273-280;
2004а: 12-31; 2004б: 32-35), така и османските монети от XVI – XVII в.
(Лазаров 2004в: 36-73; Lazarov 2008). Той е може би единственият наш
изследовател, който се занимава с персийските средновековни монети
(Лазаров 2004г: 103-106; 2004д: 107-108), както и с монетите на
средновековна Средна Азия (Лазаров 2000: 425-426). Лъчезар Лазаров е и
един от малцината български изследователи (наред с Владимир Пенчев),
който проучва монетите на малоазийските тюркски бейлици (Лазаров
2005: 253-259). Научните му занимания поставят началото на редица
интересни изследвания, касаещи важни въпроси на монетната
циркулация и други свързани с нея проблеми на османската епоха в
нашите земи.
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ПОЛИТИЧЕСКО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
НА НИДЕРЛАНДИЯ И ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ
ПРЕЗ XVI – XVII ВЕК
ПОЛИТИЧЕСКО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА
НИДЕРЛАНДИЯ ПРЕЗ XVI – XVII ВЕК
Земите по долните течения на реките Рейн и Маас до 1575 г.
Испанска Нидерландия
През 1384 г. графство Фландрия попаднало под властта на
бургундския херцог Филип II Смели (1363 – 1404). В следващите
десетилетия били присъединени и графствата Лимбург, Брабант, Намюр,
Ено, Пикардия и Люксембург (Prak 2005: 8-9). Така Бургундия се
превърнала в обширна държава, заемаща територии между днешните
Нидерландия и Швейцария и обхващала значителни територии по
поречието на Рейн. Най-северните части на тази късносредновековна
държавна формация били наричани Нидерландия, т.е. Ниска земя.
Стремителното териториално разширение на страната довело до
избухването на т.н. Бургундски войни. Така срещу неимоверно
уголемената държава се изправили Херцогство Лотарингия и
Швейцарската конфедерация. След краха на Бургундия и смъртта на
последния ѝ херцог Карл Смели през 1477 г. земите край устието на река
Рейн попаднали под властта на Хабсбургите. По време на управлението
на император Карл V (1519 – 1555) към тях били присъединени на няколко
етапа още шест провинции (Мильская, Рутенбург 1993: 187). Територията
на тогавашна Нидерландия обхващала изцяло земите на съвременните
държави Нидерландия, Белгия и Люксембург, както и обширни райони в
днешна Северна Франция (Чистозвонов 1958: 278).
Нидерландските провинции се управлявали от генерал-щатхалтер,
назначаван от императора. Той бил представител на съребрената линия
на Хабсбургската династия и често на този пост били назначавани жени:
Маргарита Австрийска (1507 – 1530), Мария Унгарска (1531 – 1555),
Маргарита Пармска (1559 – 1567) (Шатохина-Мордвинцева 2007: 111). По
това време жителите на нидерландските провинции трябвало да отделят
значителни средства за хабсбургските военни кампании, а част от
военните операции срещу Франция се водили на нидерландска
територия.
Държавното устройство на Нидерландия се отличавало с голяма
своеобразност. Независимо че е под властта на Хабсбургите, които
успели да създадат централизиран държавен апарат, провинциите
представлявали по-скоро федерация от неголеми графства и херцогства,
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които успели да съхранят значителна самостоятелност (Чистозвонов
1958: 278). Провинциите през 1512 г. били обединени в т.н. Бургундски
окръг на Свещената Римска империя на германската нация, в който
влизало и Графство Бургундия (Франш-Конте). През 1555 г. към окръга се
числели 17 нидерландски провинции с различен статут: херцогствата
Гелдерн, Брабант, Люксембург и Лимбург; графствата Холандия,
Зеландия, Ено (Хенегау), Фландрия, Артуа и Намюр; сеньориите Утрехт,
Фризия, Оверийсел, Гронинген, Лил (с Орши и Дуе), Мехелен и Дренте
(Шатохина-Мордвинцева 2007: 114, вж. също и картата на с. 113). Голяма
част от предишните права на провинциите били отнети. Продължили да
съществуват Държавният, Финансовият и Тайният съвет, които
заседавали в Брюксел. Важна роля играли и Генералните щати. Във всяка
провинция заседавали и Провинциални щати. Всяка една провинция се
управлявала от щатхалтер (статхаудер), който притежавал значителна
власт, но бил подчинен на императорския наместник. Всички права на
градовете също били потвърдени (пак там: 112). Всяка провинция и
голяма част от градовете притежавали особени привилегии, дължащи се
на своеобразното им историческо развитие (Чистозвонов 1958: 279). През
1548 г. Бургундският окръг бил обявен за единно цяло, съставено от
отделни провинции и можел да се наследява само заедно. Това решение
било узаконено с т.н. Прагматична санкция от 4 ноември 1549 г. (пак там:
114).
През 1555 г. император Карл V абдикирал, а родовите му владения
били поделени. По-малкият му брат наследил австрийската част на
владенията, както и императорската титла и останал в историята като
Фердинанд I (1555 – 1564). Най-големият син на абдикиралия император –
Фелипе II (1555 – 1598) – наследил испанската част на владенията на баща
си заедно с Франш-Конте, седемнадесетте нидерландски провинции,
Миланското херцогство, Кралството на Двете Сицилии, както и всички
испански колонии. Слизайки символично от трона след абдикацията си,
Карл се подпирал на рамото на младия благородник Вилем Орански,
който по-късно ще стане ръководител на Нидерландското въстание
срещу Испания (Шатохина-Мордвинцева 2007: 123-124). От този момент
нататък се появява общо название за всички провинции покрай долните
течения на реките Рейн и Маас – Испанска Нидерландия.
Основната част от приходите на испанската хазна през втората
половина на XVI в. идвала от Испанска Нидерландия – почти 2 000 000
дуката, срещу 500 000 от Испания и също толкова от колониите. Освен
това като най-богата провинция на държавата тя била облагана и с наймного косвени налози и допълнителни данъци и такси, например върху
търговския оборот и промишлената продукция (Шатохина-Мордвинцева
2007: 124). Испанците поддържали тук и армия, която останала от
войната с Франция. Цялата ѝ издръжка била от местните данъци и такси.
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Тези неадекватни мерки на испанския монарх предизвикали
намаляване на холандския икономически растеж, което довело до
известен упадък на манифактурното производство. Това било съчетано с
голяма суша и последвали две гладни години през 1556 – 1557 г.
(Шатохина-Мордвинцева 2007: 124). По това време започва и т.н.
революция на цените, която обхванала значителни части от европейския
континент. Наред с това, числото на църковните служители било
увеличено няколко пъти, например броят на епископите нараснал
четири пъти чрез създаването на 14 нови епископства (Чистозвонов 1958:
282). Предоставени им били и допълнителни правомощия на
инквизитори, започнало и усилено преследване на протестантите.
Известни са случаи на изгаряне на клада на цели села (ШатохинаМордвинцева 2007: 125). През 1557 г. кралят обявил държавен банкрут,
вследствие на който се разорили много холандски банкери, а други
понесли значителни загуби (Чистозвонов 1958: 283).
Недоволство от испанската власт се забелязвало сред всички слоеве
от населението, но лидерството в борбата било поето от най-висшите
кръгове на обществото. Протестите станали по-организирани след
избирането през 1559 г. на херцога на Оранж Вилем за щатхалтер
едновременно на Холандия, Зеландия и Утрехт, а граф Егмонт Ламорал
на Фландрия. Център на опозицията срещу испанския и католическия
произвол станали Генералните щати (Шатохина-Мордвинцева 2007: 125).
Те се събирали единствено по искане на краля, но в техните правомощия
влизали многобройни финансови въпроси. Речта на Фелипе II през
август 1559 г. в Гент за отпускане на 3 000 000 дуката и изказването, че
няма да търпи никаква ерес, предизвикало недоволство, а
представителите на местните благородници, начело с Вилем Орански и
Егмонт Ламорал, подали петиция, в която се настоявало за извеждане на
испанските войски от Нидерландия, отмяна на инквизицията и връщане
на управлението на провинциалните власти. Те отбелязали, че в
противен случай ще избухнат масови бунтове (Шатохина-Мордвинцева
2007: 126). Отговорът на краля бил до голяма степен оскърбителен.
Очевидно той нямал никакво намерение да отстъпи по която и да е точка
в петицията. Финансовите резерви на страната се използвали за
финансиране на испанската армия на територията на седемнадесетте
провинции по време на войната с Франция.
При анализа на двете страни в назряващото въстание трябва да
имаме предвид и няколко важни фактора. Фелипе II като човек бил
ревностен католик и отношението му към протестантите често било
рязко и дори обидно. Също така той ревностно подкрепял Светата
инквизиция като институция и лично самите инквизитори. Не бива да се
забравя обаче, че имуществата на всички осъдени за ерес били
конфискувани, а специално в Испанска Нидерландия най-често това
31

били доста заможни хора и семейства. Също така епископите в Ниската
земя били назначавани от испанския крал. От друга страна,
икономическите трудности от средата на XVI в. се отразили и на личното
състояние на Вилем Орански. Той бил човек на разкоша, който харчел
доста повече, отколкото печелел. Годишните му приходи се изчисляват
на 25 000 дуката, а разходите на повече от 40 000. Така към началото на
Нидерландското въстание той дължал значителната за времето си сума
от почти 900 000 дуката (Шатохина-Мордвинцева 2007: 126-127).
Поставената от краля за наместник Маргарита Пармска имала
силно влияние върху Фелипе II, а нейният пръв помощник – кардинал
Гранвел, се ползвал със силната омраза от местното население. И съвсем
логично през 1563 г. най-силните сред благородниците – носителите на
ордена на златното руно и членовете на Държавния съвет – поискали
незабавната оставка на кардинала. Подобни искания с религиозна
насоченост отправили и 300 по-нисши благородници. През 1564 г. крал
Фелипе II преценил, че е по-добре да уволни кардинал Гранвел. През
следващата година кралят отново се опитал да лавира и давал
многобройни обещания без да предприеме никакви действия. Следват
множество петиции, повечето от които без никакъв резултат.
На едно от събранията за връчване на поредната петиция при
Маргарита Пармска в Брюксел нидерландските благородници се
облекли доста скромно и облеклото им рязко контрастирало с
пищността на испанските. Така се появило презрителното название
гьози (от фр. бедняци), което в следващите години ще се превърне в
нарицателно. Самите холандци след това умишлено се обличали като
бедняци и дори носели със себе си чантичка за подаяния (ШатохинаМордвинцева 2007: 128).
Различия и недоволства предимно на религиозна основа раздират
страната в продължение на десетилетия – още от първата половина на
XVI в. (Шатохина-Мордвинцева 2007: 118). Сред тях са религиозното
въстание на калвинистите от 1566 – 1567 г. в няколко провинции, при
което били опожарени 5500 църкви.
Обстановката се нажежила след като през август 1567 г. в Испанска
Нидерландия с 18 000 армия като нов наместник пристигнал близкият
съветник на испанския крал Фернандо Алварес де Толедо, херцог Алба.
Негови основни задачи били да изкорени протестантството, да подчини
областта на волята на краля и да поддържа инквизицията. Като човек
той бил ревностен и жесток католик. Не е странно, че Алба решил да
действа изцяло с насилие – чрез инквизицията и армията. Хиляди хора
отказали да подновят клетвата си за вярност пред Фелипе II и напуснали
страната, като намерили убежище предимно в германските
протестантски земи. Сред тях бил и Вилем Орански, който се установил
при брат си Лудвиг в германските владения на собствения си род Насау
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(Шатохина-Мордвинцева 2007: 129-130). Граф Егмонт и адмирал Филип
дьо Монморанси, граф Хорн като членове на Държавния съвет били
призовани в Брюксел и били арестувани. На 5 юли 1568 г. те били
обезглавени на търговския площад, на мястото, където днес е издигнат
техен паметник.
Първият опит за военно нахлуване в Нидерландия Вилем Орански
провел през пролетта на 1568 г., но не получил поддръжка от местното
население и лесно бил разбит от испанците. Последвали решителни
действия на херцог Алба, който се опитал да въведе испанския данък
алкабала, останал още от арабско време, който се изразявал в 10%
облагане върху всички търговски операции. Освен това били въведени
още такси, като 1% върху всички недвижими имоти и 5% за всички
сделки с недвижимо имущество (Шатохина-Мордвинцева 2007: 131).
Последвало значително недоволство от страна на различни слоеве от
обществото и два неуспешни похода през 1570 и 1572 г. на Вилем Орански
с армия от немски и швейцарски наемници.
В този период се води също така и своеобразна партизанска война
от въоръжени отряди, които наричали себе си също гьози. „Горските
гьози“ действали в гористите южни провинции Ено и Фландрия, като
нападали малки испански военни формирования. Те често екзекутирали
испанските пленници. В северната част на страната действали „морските
гьози“, които били подпомагани от Вилем Орански и благородниците
калвинисти. С многобройните си кораби те снабдявали обсадените от
испанците крайбрежни градове, нападали градове под испанска власт,
вземали на абордаж или потопявали испански кораби. При опасност
корабите намирали убежище в пристанищата на най-големия испански
враг Англия. Но през пролетта на 1572 г., опасявайки се от усложняване
на отношенията с Испания, кралица Елизабет I заповядала холандските
кораби да напуснат английските пристанища. Така 25 кораба на
„морските гьози“ се отправили към нидерландските брегове и на 1 април
1572 г. превзели крайбрежния град Брил. Това послужило за начало на
голямо въстание в северната част на страната (Шатохина-Мордвинцева
2007: 133). Въстаниците превзели целите провинции Холандия и
Зеландия без град Амстердам. През август 1572 г. местните благородници
свикали Провинциалните щати на Холандия в Дордрехт. Те признали
Вилем Орански за щатхалтер на Холандия и Зеландия и му предали
военното командване и висшата изпълнителна власт. В провинциите
била обявена свобода на изповеданията, но скоро след това
католическите меси били забранени. Самият Вилем Орански станал
калвинист едва през 1573 г. (Шатохина-Мордвинцева 2007: 134). Той бил
лишен от всички привилегии и длъжности от испанския крал Фелипе II
(Мильская, Рутенбург 1993: 188-189).
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В края на 1572 г. херцог Алба преминал в настъпление, съчетано с
множество изстъпления, сред които и избиването на цялото население
на Зутфен и Нарден. През лятото на 1573 г. след седеммесечна обсада бил
превзет от испанците и важния град Харлем. Град Лайден почти година
оцелял под тежка обсада и през октомври 1574 г. на помощ му се
притекли „морските гьози“. Те разрушили дигите и отворили шлюзовете.
Водата заляла цялата низина заедно с испанските войски, а корабите
успели да достигнат до стените на самия град. С тази блестяща победа
войната временно била прекратена. Междувременно в края на 1573 г. той
бил сменен с дон Луис Рекенсес, който предпочитал преговорите
(Шатохина-Мордвинцева 2007: 134-135). През пролетта на 1576 г. той
внезапно починал а през лятото на същата година в испанската армия
избухнал голям бунт. Тя се отправила на юг и разорила редица градове в
южните провинции на Испанска Нидерландия. Заплашени от
репресиите на испанците и южните провинции въстанали. На 4
септември 1576 г. въстаниците превзели сградата на Държавния съвет в
Брюксел и пленили членовете му (Шатохина-Мордвинцева 2007: 135).
Цялата власт преминала в Генералните щати.
На 4 ноември разбунтувалата се испанска войска подложила на
страшен грабеж най-богатия град на Испанска Нидерландия –
Антверпен. Над 8000 човека загинали, почти всички обществени сгради,
складове и множество частни домове били разрушени или опожарени.
Взетата от града плячка се изчислява на повече от 24 000 000 гулдена.
Тези събития довели до подписването от всички 17 провинции на т.н.
„Гентско умиротворение“ на 8 ноември 1576 г. Чрез него се декларирало
подчинение на Фелипе II, отмяна на всички закони на херцог Алба,
запазване на католицизма на юг и на калвинизма на север, обявявала се
обща амнистия (Шатохина-Мордвинцева 2007: 135-136).
Същия месец пристигнал новият наместник на провинциите – дон
Хуан Австрийски – доведен брат на крал Фелипе II. Въпреки
несъгласието на Вилем Орански, през февруари 1577 г. между него и
Генералните щати бил подписан т.н. Вечен едикт, според който се
признавали договореностите по Гентското умиротворение, но само при
изтеглянето на всички испански войски от страната. Вилем Орански от
името на провинциите Холандия и Зеландия отказал споразумението.
Самият дон Хуан нямал никакво намерение да спази всички
договорености, особено тези за религиозната свобода и не се ползвал с
доверието на населението. Скоро, опасявайки се за живота си, той тайно
избягал от Брюксел и настъпил срещу генералните щати. Така през
лятото на 1577 г. избухнало ново въстание, този път с център южните
провинции. Те призовали Вилем Орански да оглави борбата. Последният
пристигнал в Брюксел и през есента на 1577 г. Провинциалните щати на
Брабант го избрали за щатхалтер (Шатохина-Мордвинцева 2007: 137).
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През ноември 1578 г. наместник станал пармският херцог
Александър Фарнезе (син на бившата наместничка Маргарита Пармска).
Той водил доста мека политика по религиозните въпроси и имал
поддръжката на южните провинции, които били населени с
френскоговорящо католическо население. В крайна сметка настъпил
разрив между южните католически провинции и северните
протестантски. На 6 януари 1579 г. била подписана т.н. Араска уния (по
името на град Арас) от католическите провинции Ено, Артуа и Дуе, с
което те сключили споразумение за съюз с испанския наместник. До
края на годината се присъединили и градовете Лил, Орши, Мехелен,
Валансиен и др. (Шатохина-Мордвинцева 2007: 139). През следващите
години испанските войски постепенно превзели цялата южна част на
страната. Войната приключила на 17 август 1585 г. с превземането на
Антверпен след дванадесетмесечна обсада (Шатохина-Мордвинцева
2007: 142).
На 23 януари 1579 г. северните протестантски провинции Холандия,
Зеландия (само островната част), Утрехт, Гелдерланд (т.н. Долен
Гелдерн, т.е. окръзите Ниймеген, Зутфен и Арнем), Фрисландия,
Оверийсел, Гронинген (и Омеланден) и няколко града в провинция
Брабант подписали Утрехтската уния, като заявявали решението си да се
борят докрай за свободата си от Испания. На 26 юли 1581 г. от
Генералните щати бил приет акт за свалянето от престола на крал
Фелипе II (Шатохина-Мордвинцева 2007: 140), но той фактически само
овакантявал престола и нищо повече. След разгрома на Непобедимата
армада през 1588 г., де факто Нидерландия била призната от съюзницата
си Англия. Но едва през 1609 г. Испания де факто признава новата
държава (Мильская, Рутенбург 1993: 194), понеже между Испания и
Съединените провинции било сключено примирие за 12 години
(Шатохина-Мордвинцева 2007: 146).
След изтичането му военните действия били подновени през 1621 г.
Те могат да се разглеждат като част от Тридесетгодишната война (1618 –
1648). Сред основните цели на испанските войски била осъществяване на
сухопътна връзка между разпокъсаните владения на Испанските
Хабсбурги в Милано, Бургундия и Испанска Нидерландия, поради
прекъснатите от холандци и англичани морски комуникации между
последната и Испания (Childs 2001: 28). Първоначално испанците като
част от Хабсбургската коалиция имали значителен превес и завладели
редица градове на север, включително и Бреда през 1625 г. Скоро
нидерландските войски отвърнали на удара, отвоювали загубените
градове и дори преминали в настъпление. По време на щатхалтера
Фредерик Хендрик (1625 – 1647) редица територии от Фландрия и Брабант
по южното крайбрежие на река Рейн били завладени. Също така под
властта на Съединените провинции преминал и големия град Маастрихт.
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През 1635 г. във войната на страната на Антихабсбургската коалиция се
включила и Франция. Холандците победили испанците и в няколко
морски сражения (Шатохина-Мордвинцева 2007: 147). С Мюнстерския
мирен договор, сключен между Испания и Съединените провинции на 30
януари 1648 г., последните получили международно юридическо
признание (Мильская, Рутенбург 1993: 194) след като краля на Испания се
принудил да признае нидерландската независимост (Тер-Акопян 1958:
87). Съгласно Вестфалския мир от октомври 1648 г., с който бил сложен
край на Тридесетгодишната война, територията на Нидерландия била
извадена от състава на Свещената Римска империя на германската
нация. Нидерландската историография нарича периода на утвърждаване
на новата държава между 1568 и 1648 г. Осемдесетгодишната война
(Шатохина-Мордвинцева 2007: 147). Освен определянето на северната
граница на Испанска Нидерландия Вестфалският мирен договор
затварял за външна търговия устието на река Шелда, което било под
нидерландска власт. Тази забрана била отменена едва през 1863 г.
(Шатохина-Мордвинцева 2007: 147, заб. 2).
Новата държава (която все още не била призната от никого, освен
частично от Англия) носила официалното име Съединени провинции, но
се използват и имената Белгийска конфедерация, Република на
Съединените провинции и Нидерландия (т.е. Ниската земя). Цел на
всички щатхалтери от края на XVI и първата половина на XVII в. била,
освен международно признание, също така и включване в състава на
федерацията на всички провинции на Испанска Нидерландия. На това
обаче се противопоставили, освен външни сили като Франция и Англия,
и провинция Холандия, която виждала в някои от южните графства (найвече Фландрия и Брабант) свои силни конкуренти (Мильская, Рутенбург
1993: 195). Опитът на щатхалтера Фредерик Хендрик от 1632 г. да отвоюва
всички южни територии се оказал неуспешен именно поради вече
споменатите фактори. Все пак малка ивица земя била отвоювана, но
молбата на жителите на тези територии да бъдат приети в съюза под
името провинция Дренте (част от бившите испански провинции
Фландрия и Брабант) била отхвърлена от Генералните щати, а на тази
територия фактически бил даден статут от най-нисш характер – на почти
напълно безправна генералитетска земя (пак там: 195). Дренте обаче не
плащал такси на държавата.
Няколко години, търсейки военен съюзник, Генералните щати
предлагали на кралете на няколко държави да станат сюзерени на
Съединените провинции. През 1585 г. това предложение отказал
френският крал Анри III. Английската кралица Елизабет I изпратила за
наместник граф Лестър, който обаче не успял да получи доверието на
Генералните щати и през 1587 г. се завърнал в Англия (ШатохинаМордвинцева 2007: 143-144). След 1588 г. върховната власт в Съединените
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провинции се осъществявала от Генералните щати. Всяка съюзна
провинция имала по един представител с право на глас, но на
заседанията присъствали и голям брой делегати, които участвали в
обсъжданията. Генералните щати се събирали рядко и най-често имали
по едно-две заседания годишно. Щатхалтерът също имал право да
участва в заседанията, но без право на глас (Мильская, Рутенбург 1993:
189-190).
Държавният съвет според инструкцията от 1584 г. се занимавал с
финансови и военни въпроси и с външната политика на страната.
Последната впоследствие преминала към правомощията на Генералните
щати. Съветът действал на квотен принцип, като от Холандия в него
влизали трима представители, от Гелдерланд, Зеландия и Фрисландия –
по двама, а от останалите провинции – по един. Първоначално в него
имало и двама английски представители (Мильская, Рутенбург 1993: 190).
В Нидерландия била въведена всеобща военна повинност, въпреки
че по-голямата част от армията била съставена от наемници. С найголямо значение бил флотът. Той бил под пряката заповед на
щатхалтера, който е и върховен адмирал на републиката. Всички
офицерски длъжности (с някои редки изключения) в армията и флота
били заемани само от холандци, назначавани от Генералните щати
(Мильская, Рутенбург 1993: 189-190).
През 1586 г. калвинисткото течение на протестантството станало
официална религия на страната. Въпреки това основната част от
населението дори на северните провинции било католическо. Едва 1/10
част били калвинистите. Свободата на вероизповеданието била
гарантирана и никой не бил принуждаван да става калвинист
(Шатохина-Мордвинцева 2007: 144).
Освен пълноправните провинции, в състава на републиката
влизали и още шест категории територии, които не притежавали
самостоятелност: съюзни; зависими директно от централната власт;
безправни генералитетски области; отделни зависими територии;
свободни градове с пълна или частична автономия; анклави в други
държави, контролирани директно от Генералните щати (Мильская,
Рутенбург 1993: 193).
Икономическо развитие на Испанска Нидерландия и
Съединените провинции през XVI – XVII в.
Нидерландските провинции били сред най-богатите региони на
Свещената римска империя по времето на Карл V (1519 – 1555), както и в
Европа като цяло. Те внасяли 45% от приходите в хазната. Само за 1552 г.
те донесли на императора приход в размер на 6 692 000 ливри
(Чистозвонов 1958: 279). Но като част от империята нидерландските
търговци се ползвали и от редица права. Така например, по времето на
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Карл V те имали право на свободна безмитна търговия на територията
на цялата огромна държава – не само в европейските владения, но и в
Испанска Америка (Шатохина-Мордвинцева 2007: 115). Холандските
търговци дори успели да овладеят почти цялата морска търговия между
испанските владения в Америка и Европа (Чистозвонов 1958: 279).
Първоначално най-важната износна стока били вълнените тъкани. Но
още от първата половина на XVI в. започнало производство на различни
предмети на лукса, като значителна част от тях била предназначена за
износ: луксозни мебели, скулптури, картини, музикални инструменти,
фини тъкани, гоблени, предмети, свързани с модата и др. (ШатохинаМордвинцева 2007: 115). Постъпленията от тези стоки в градската и
провинциалната хазна позволили мащабно строителство на обществени
сгради, преграждането на плитки морски заливи, тяхното пресушаване и
превръщането на освободените от морската вода земи в пасища. Тези
преградни съоръжения освен това предпазвали западните области на
страната от наводнения и се използвали за риболов. През 1560 г. била
въведена такса за внос в Испания на вълна, вследствие на което
количеството на внесената в страната холандска стока намаляло почти
два пъти. Освен това нидерландските търговци фактически били
отстранени от търговията с колониите, която била обявена за испански
монопол (Чистозвонов 1958: 283).
Трябва да се отбележи, че провинциите имали различен
икономически напредък, като най-развити били Брабант и Фландрия, а
като най-важно пристанище се оформил Антверпен, който бил и найзначителното пристанище в цяла Европа. През 1568 г. населението му
нараснало на 104 000 души (Шатохина-Мордвинцева 2007: 116). Към
средата на XVI в. в нидерландските провинции имало повече от 300 града
и около 6500 села (Чистозвонов 1958: 279). Всъщност това били едни от
най-гъсто населените земи на европейския континент.
През XVI в. се оформили и други важни отрасли на холандската
икономика, като корабостроене, риболов на херинга и нейното
осоляване, производство на бира, сапун, краве масло и кашкавал. С тези
производства били свързани по-бедните тогава провинции Холандия и
Зеландия. Тяхната роля нараснала много след разпадането на Ханзата.
Така значителна част от търговията с херинга преминала в ръцете на
холандски търговци. Те получили правото на свободно придвижване в
Зундския проток и всъщност се превърнали почти в монополисти в
Северно и Балтийско море (Шатохина-Мордвинцева 2007: 116-117).
Изследователите отбелязват, че бурното икономическо развитие на
Нидерландските земи е свързано и с т.н. екологична криза от Късното
европейско средновековие. В резултат на това, земеделската продукция
намалява, което предизвиква недостиг на храни в редица региони.
Вследствие на това се разрастват търговските отношения в и извън
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страната и се наблюдава пренасочването на селяните към други
дейности, най-значителните и важните от които са производството на
сирена, кашкавал и бира (De Vries, Woude 1997: 201; Brenner 2001: 229-230).
Голяма част от тези стоки били изнасяни в чужбина, докато част от
необходимите земеделски продукти, най-вече хлебна пшеница, били
внасяни. От друга страна, дори и през втората половина на XVI в.
югоизточните провинции на страната останали с остаряла феодална
организация и били предимно земеделски. Трябва да се има предвид, че
нидерландските провинции като цяло били в значителна степен
земеделски, макар и тясно специализирани в зависимост от
специфичните местни условия (Шатохина-Мордвинцева 2007: 117). И не
случайно значителна част от експортните стоки са именно свързани със
земеделието. Амстердам още през XV в. се превръща в главен център за
износ на грозде в Европа (Tielhof 2001).
Значителна роля в развитието на холандската морска търговия
изиграл своеобразният преврат в корабостроенето в средата на XVI в.
Корабите още преди освобождението на страната от испанска власт
играят много важна голя при осъществяването на търговските операции
с далечни страни, както и при вътрешната свръзка между Холандия и
Зеландия (Шатохина-Мордвинцева 2007: 117). Всъщност нов тип кораб не
бил изобретен, но били модифицирани използваните и преди това за
каботажно плаване бойери, както и предназначените за риболов бойси.
Тези доста малки и тромави плавателни съдове се отличавали с плитко
газене, висока за времето си скорост и голяма устойчивост на бури. Тези
кораби имали товароподемност до 100 тона, а се нуждаели едва от 5 – 6
човека екипаж (пак там: 117).
Преди Нидерландското въстание холандските търговски интереси
били свързани най-вече с Европейския континент и Леванта. Сред найважните региони, носещи значителни търговски приходи, били
страните, разположени край бреговете на Балтийско море. От там се
внасяли желязо, восък и дървен материал за корабостроенето, а за там се
изнасяли френско вино, колониални стоки и др. През първата половина
на XVII в. по-голямата част от френската търговия била в ръцете на
холандски търговци (Алябьева 1999: 481).
И след освобождението си Нидерландия се нарежда сред найсилно развитите страни в Европа, като един от основните източници за
това била търговията. Но холандските търговски кораби вече обърнали
поглед към далечни страни и излезли извън пределите на Стария
континент. И преди освобождението на страната от испанска власт
холандски кораби осъществявали търговските контакти с испанските
американски владения. Сред основните направления на холандските
морски интереси след Въстанието са страните в Далечния Изток, където
властвали португалците. Но през 1580 г. страната попаднала под властта
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на Испания и силата на португалското морско господство била
отслабена. Тласък в това отношение изиграло и пленяването на
холандски кораби, намиращи се в пристанищата на Испания и
Португалия през 1585 г. (Алябьева 1999: 481).
Страната е един от основните конкуренти, но и сътрудници на
Англия. В периода 1580 – 1650 г. холандската търговия дори изпреварва
английската. Вносът на зърно, метали и оръжие от Полша, Литва, Русия
и скандинавските страни превишавал английския (Gelderblom 2016: 232233, Table 9.1). Същото важи и за износа на промишлени стоки и
хранителни продукти за страните по крайбрежието на Балтийско море
(Israel 1989: Table 5.8). В периода 1578 – 1657 г. около ⅔ от плавателните
съдове,
преминали
през
Зундския
проток,
били
нидерландски (Алябьева 1999:
480). Още по-потресаващо
било
надмощието
на
холандците над англичаните
(над 10 пъти по стойност) при
вноса на подправки, багрила и
други стоки от Азия, Южна
Америка и Западна Африка.
Единственият район, където
холандците
първоначално
отстъпвали,
бил
Леванта
(Israel
1986a:
1-30;
Gelderblom
Таблица 1: Население на Европа по
2016: 233; за холандската
региони (в млн. души) (по De Vries 1976: 5,
търговия
в
СредиземноTable 1)
морието вж.: Bulut 2000: 98100; 2002: 197-230). Англичаните обаче имали значителен търговски
превес и в количеството на продукцията, и в чиста стойност при вноса на
други стоки, като стафиди, памук и коприна. По-малко известен факт е,
че значителна част от холандските търговски приходи се дължат не на
морската, а на сухопътната търговия, особено с Италианските държави
(Gelderblom 2016: 233). Освен това, Амстердам се превърнал в един от
най-важните центрове за търговията със зърно и брашно, като голяма
част от него идвало от балтийските страни. То било продавано в Италия
– Ливорно и Генуа, а през 1597 г. повече от 400 холандски кораба
преминали през Гибралтар (Алябьева 1999: 480-481).
Успехите в търговските операции носели значителни приходи не
само на отделните търговци, а и на държавата. Отделните нидерландски
провинции, които притежавали широка автономия, внасяли в хазната
различен дял в зависимост от икономическите си възможности. Наймалък дял се падал на съюзната територия Дренте с квота от 1%,
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Оверийсел с 3,5% квота, Гелдерланд с 5,5%, Утрехт и Фрисландия с 5,75%.
Най-голям бил делът на провинция Холандия – 58%. Там било
съсредоточено и около половината от населението на държавата
(Мильская, Рутенбург 1993: 192-193). Структурата на населението по
провинции не била еднородна, а значителното нарастване на броя му е
свързано с много фактори, които не са обект на настоящия труд.
Нидерландия е сред държавите, които бележат непрестанен ръст, за
разлика от други европейски територии (Табл. 1). Ще отбележа само, че с
данните трябва да се борави критично, защото дори и по фактора
възраст на първата женитба при жените, структурата при холандките не
се отличава съществено от останалите региони в Европа (Табл. 2).

Таблица 2: Средна възраст на първата женитба при жените (по De Vries 1976:
10, Table 2)

Характерно звено при организирането на холандската търговия
било значителното монополизиране на операциите от няколко
компании. Те притежавали голям финансов ресурс. Така например при
търговията със скандинавските страни и Русия през 1614 г. монополно
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право било гарантирано на Холандската Северна компания (Muller 1874:
74-76). Търговията с Америка пък била почти изцяло монополизирана от
Холандската Западно-индийска компания (за нея вж. напр.: Barazzutti
2013b: 863-867). Но това станало едва през 1621 г., когато ѝ били
гарантирани монополни права за търговията с Африка, Северна и Южна
Америка (Gelderblom 2016: 232). По време на войната от 1609 – 1621 г.
сериозен ресурс бил отклонен за водене на военните действия срещу
флота на Испания и Португалия. Отклонението на значителен брой
кораби и моряци предизвикало разстройване на търговията и недостиг
на стоки като захар, тютюн и др. Ето защо това принудило
нидерландското правителство да разреши търговията с Америките и за
частни предприемачи през 1634 г. (Winter 1978: 123-138; Gelderblom 2016:
231-232).
Успехите на холандската задморска търговия се дължи до голяма
степен на участието на търговци от среден разряд, притежаващи често
само по един кораб. В това отношение Нидерландия рязко се отличава от
Англия, въпреки че изключително богатите търговци са много повече.
Освен това при осъществяването на търговските операции голяма роля
играят и финансовите и застрахователните институции като частни
брокери, застрахователни агенции и борси (Gelderblom 2016: 235). Те са
съсредоточени основно в Амстердам, Миделбург и Ротердам.
Англичаните се опитали да компенсират изоставането чрез
създаване на нови търговски компании, ограбване на испански кораби и
създаване на нови колонии. Някои от тези инициативи завършили с
неуспех, като например опитът за основаване на английски колонии в
Гвинея, поради недостиг на средства за построяване на укрепени
търговски фортове по африканския бряг (Scott 1910: 10-15; 1912: 130;
Gelderblom 2016: 235). Съперничеството с Англия понякога ескалира и се
стига до сблъсъци. Един подобен акт, наред с другите фактори,
предизвиква фалита на английската Руска компания през 1620 г. Сред
основните причини за това е холандското нападение над складовете в
Арахангелск (Scott 1910: 5-7, 10-11; 1912: 31, 70, 82). Това не е първият фалит
за тази английска компания. През 1586 г. тя умишлено изкуствено била
доведена до фалит и отново създадена с цел да бъдат привлечени поголям брой и по-богати инвеститори (Willan 1956: 41-47, 211-216).
Около 1600 г. на венецианското търговско лидерство в
Средиземноморието бил сложен край. Въпреки че през последните
десетилетия на XVI в. се забелязва известна стабилизация, след 1602 г.
настъпва бърз спад, в който, наред с англичаните, немалка роля
изиграват и холандците (De Vries 1976: 26). Новите колониални сили
постепенно се налагат и в други части на света. Наред с колониалните
завоевания, те бавно слагат ръка и върху търговските пътища,
установени от португалците повече от век по-рано, като изместват
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последните. Особено осезаемо е това в Индия, Китай и Япония. По
същото време постепенно в ръцете на холандци и англичани попада и
изключително доходната търговия с подправки в Индийския океан (De
Vries 1976: 26).
Върхът на нидерландската икономическа мощ може да се постави
по време на икономическата криза от 1618 – 1621 г. Тогава пазарите в
Европа се развиват много слабо или упадат. Известно изключение е
Нидерландия, която е заета предимно с търговия на далечни разстояния
и последиците за нея са доста по-слаби. Въпреки икономическото
съживяване, в началото на 60-те години на XVII в. холандската
икономика била засегната от дълбока депресия и вече не се
възстановила нейната предишна икономическа сила (De Vries, Woude
1997; Brenner 2001: 230). Все пак, не всички отрасли били засегнати от
рецесията. Така например през 1664 г. бил достигнат максимумът в
производството на текстил – 144 000 броя (Тер-Акопян 1958: 88). В
периода 1600 – 1750 г. дори и най-силната икономика по това време –
английската – изживяла сериозна криза (Davis 1954: 150-166; 1962: 285-303;
Brenner 1993). Всъщност именно от това десетилетие датират найкъсните льовенталери от нашите земи. Напълно изчезват от балканските
пазари и останалите нидерландски сребърни монети. В циркулация
остават само златните дукати, които до средата на XVIII в. се срещат
много рядко.
Погрешно е нидерландският икономически просперитет да се
свързва само с един отрасъл, какъвто е производството на текстил или
само с определен регион, какъвто е Леванта. В действителност
стопанското развитие на страната се дължи на доста сериозен комплекс
от фактори, които всички заедно и всеки по отделно играят своята роля в
развитието на производството и търговията. Освен това в различните
периоди на XVI – XVII в. главна роля като експортни артикули играят
различни стоки. Най-важните сред тях са грозде, солена херинга, млечни
продукти (специфични сирена и кашкавали), нови типове тъкани и
готови дрехи и много други (Brenner 2001: 231-232). Много развито било
книгопечатането, картографията, а широк прием зад граница получили
холандските навигационни прибори (Тер-Акопян 1958: 88). В много от
нидерландските
градове
била
развита
тютюнопреработката,
производството на часовници, порцелан, стъкло и различни
художествени изделия, като част от тях била предназначена за износ
(пак там: 88, 90).
От втората половина на XVII в. се разраства и ловът на китове,
който холандските мореплаватели практикували в северната част на
Атлантическия океан най-вече край островите Шпицберген (Свалбард) и
Исландия. Само по време на една такава морска експедиция към
Шпицберген, в която участвали около 200 – 250 кораба, били убити
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около 1300 – 1400 кита, като чистата печалба се изчислява на над
10 000 000 гулдена (Тер-Акопян 1958: 87-88). Постепенното налагане на
капиталистически форми на производство, макар и все още доста
изостанали и слабо производителни, е свързано с голямото материално
замогване на отделни градове като Амстердам и дори на цели области и
провинции като Фландрия и Брабант (Brenner 2001: 232).
Сред най-важните отрасли през целия XVII в. било
корабостроенето. В Амстердам съществували няколко десетки
корабостроителници, а в Зандам – повече от 60. Освен това строежът на
кораби в Нидерландия през втората половина на XVII в. бил около 1,5 – 2
пъти по-евтин от този в Англия. Ето защо холандските
корабостроителници имали поръчки от множество европейски страни
(Тер-Акопян 1958: 88).
Някои изследователи определят нидерландската икономика от
края на XVI и XVII в. като „феодална бизнес икономика“ (Hobsbawm 1954:
33-53, 44-65) или „предкапиталистическа“ (Schöffer 1966: 82-107). Каквото
и определение да ѝ поставим, тя със сигурност е насочена, освен към
самозадоволяване на местните пазари, най-вече към експорт и носи
огромни печалби за местните търговци и производители.
Сред основните приоритети на нидерландската морска активност
също така е и откриването на непознати земи с ценни стоки и
прокарването на нови търговски пътища по море. Тук нидерландските
мореплаватели се сблъскали със силната конкуренция най-вече на
испанци, португалци, англичани и французи, а в по-малка степен на
шведи, руснаци и немци (от Курландия). Сред важните за онова време
проучвания, в които се включили и холандски мореплаватели, било
търсенето на Североизточния проток. След английската експедиция на
Ченслър през 1552 г. холандците организирали три експедиции (1594, 1595
и 1596 – 1597) начело с Вилем Баренц, но те се оказали неуспешни поради
плътните ледове (Чистозвонов 1958: 92). Все пак той оставил името си на
едно от северните морета, както и на едни от островите в архипелага
Свалбард (Шпицберген).
Но най-важните холандски постижения са свързани с откриването
и изследването на бреговете на Австралия и на островите в Океания.
Началото на изследването на Австралия се свързва с името на Вилем
Янсон (Янц). При първата си самостоятелна експедиция през 1605 – 1606
г. той вижда непознат бряг и акостира в залив край съвременния град
Уейпа на п-в Йорк в днешния австралийски щат Куинсленд (Mutch 1942:
30-31). Холандският мореплавател обаче считал, че тези земи са
продължение в южна посока на остров Нова Гвинея (Hendersen 1999: 35).
Той нарекъл земите, които изследвал, Нова Зеландия, но това име не
било възприето от съвременниците му и след около 40 години било
дадено на други територии. През 1618 г. Янц достигнал отново до
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австралийския континент и акостирал в земи, които до този момент не
са точно установени.
Важните открития в Океания започват още с една от първите
експедиции – тази на Исаак Ле Мер и Вилем Схоутен през 1615 – 1616 г.,
при която са открити островите Тонга, Туамоту и Футуна.
През 1623 г. Ян Карстенс открива западното крайбрежие на
Австралия. Следват експедициите на Абел Тасман. Първата е през 1642 г.,
при която са открити островите Тасмания, Нова Зеландия, Тонга, Фиджи
и др. При следващата експедиция от 1644 г. са изследвани западното
крайбрежие на остров Нова Гвинея и северозападното на Австралия
(Meleisea, Schoeffel 1997: 149).
С името на друг холандски изследовател се свързва проучването на
северните части на Тихия океан. Мартен де Врийс е първият европеец,
който през 1643 г. достигнал до Охотско море и картографирал бреговете
на остров Сахалин и Курилските острови. Разбира се, той обявил
принадлежността им към Нидерландия. Другият кораб от експедицията
достигнал до японското пристанище Ямада.
Друго важно направление на нидерландска колонизаторска
активност била Америка. Още през 1609 г. холандците достигат до
устието на река Делауър (Weslager, Dunlap 2011: 43-62), въпреки че
установяват своя колония тук едва през 1631 г. (Bakeless 1989: 240-241).
Колонизационната активност на холандците започва от самото
начало на XVII в. Нейното начало се свързва със съревнованието с
Испания, като е ползван по-скоро английският модел със създаването на
няколко
търговски
компании,
които
извършват
и
редица
изследователски и колониални експедиции. Въпреки това делът на
холандските мореплаватели, сравнен с този на испанци, португалци,
англичани и французи, е много по-малък. Все пак някои от най-важните
открития дължим именно на холандски мореплаватели. Още в средата
на XVI в. Амстердам се оформил като значителен център на морска
търговия. През XVII в. Нидерландия се превърнала в най-силната
търговска държава в Европа, а търговският ѝ флот се състоял от 15 000
кораба, при 25 000 за целия континент (Алябьева 1999: 480).
Една от първите морски експедиции била осъществена през 1597 г.,
а нейна цел била Индия. За нейното осъществяване бил използван
познатият път покрай южните части на Африка, открит от португалците.
Голяма част от холандските мореплаватели в тази експедиция били
участвали преди това на португалски кораби и познавали добре пътя.
Корабите от експедицията се завърнали в Нидерландия натоварени с
голямо количество скъпи стоки (Алябьева 1999: 481-482).
Нидерландската колонизационна активност била насочена в
няколко основни направления: Америка, Африка, Южна Азия, Австралия
и Океания. За целта били създадени няколко компании. Най-мощна сред
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тях била Холандската източно-индийска компания, основана през 1602 г.
(за нея вж. напр.: Barazzutti 2013a: 849-854). Обикновено тя се свързва с
територията на днешна Индонезия и най-вече с град Батавия, днешна
Джакарта, но последната станала неин център не по-рано от 70-те
години на XVII в. (Meleisea, Schoeffel 1997: 149), макар че градът бил
отправна точка и главна морска база десетилетия преди това.
Първоначалната нидерландска морска база на остров Ява от 1603 г. бил
град Бантам в най-западната част на острова. За своето около двувековно
съществуване, компанията носила среден годишен дивидент на своите
акционери от 18%, а ръководителите ѝ често получавали по 100% и
повече (Алябьева 1999: 482).
През 1621 г. била създадена и Холандската западно-индийска
компания за търговия с Америка и западното крайбрежие на Африка.
Холандците дори основали свои колонии в Бразилия, Гвиана и по
Карибските острови. Кюрасао се превърнал в център на търговията с
роби. Холандците развили и съвсем иновативни дейности на някои
колонизирани територии. Така например на венецуелския остров Ла
Тортуга те започнали добив на сол (Antczak 2015: 189-219).
През 1637 г. холандците започнали амбициозно колониално
начинание – опит за превземане на най-голямата португалска колония
Бразилия. След известни успехи по крайбрежието на Атлантическия
океан и след немалко перипетии, то в крайна сметка претърпяло неуспех
и през 1654 г. и последният холандски укрепен пункт – форт Ресифи –
бил превзет от португалците (Алябьева 1999: 490). През 1667 г.
холандците трайно се установяват в част от Гвиана (на територията на
днешен Суринам). Нидерландски колонии били създадени и в Северна
Америка – Нови Амстердам и край устието на река Делауер. В Африка
през 1648 г. те създават един от най-важните си опорни пунктове –
Капската колония (Алябьева 1999: 484). Свои морски бази, превърнали се
в центрове на търговия с роби, холандците създават и в Ангола, и на
остров Сан-Томе, но през 1648 г. и те били превзети от португалците
(Алябьева 1999: 490). Холандската западно-индийска компания обаче
просъществувала относително кратко време (до 1674 г.) и практически се
занимавала най-вече с ограбването на испански кораби. За своите 50
години на съществуване били превзети или потопени около 500 кораба
(Алябьева 1999: 490).
Холандците успели да установят властта си върху редица
територии в Азия. Сред най-важните опорни пунктове бил форт
Зеландия на остров Формоза (Тайван), основан през 1634 г. Скоро целият
източен бряг на острова попаднал под холандска власт. Установени били
търговски контакти с Китай и Япония, но през 1662 г. фортът бил превзет
от китайската армия, с което бил сложен край на холандското
владичество над Тайван (Coyett 1903: 412-459).
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През 1656 г. холандците превзели град Негапатам, който
превърнали в най-важния пункт за търговия с Индия, а през 1659 г.
напълно прогонили португалците от остров Цейлон (Шри Ланка) (ТерАкопян 1958: 90).
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ПОЛИТИЧЕСКО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОСМАНСКАТА
ИМПЕРИЯ ПРЕЗ XVI – XVII ВЕК
Вътрешно и външнополитическо развитие
В периода XVI – XVII век Османската империя преминава през
различни етапи в своето политическо развитие – от достигане на апогея
си, до началото на дългия и мъчителен упадък. Първият период на
дългото управление на султан Баязид II (1481 – 1512) е извън рамките на
настоящия хронологически диапазон. В самото начало на XVI в. бил
сключен мир с Венеция (1503 г.), според който в османски ръце
преминават важните пристанища Метони, Корони, Навпакт и Дуръс,
както и остров Левкада. Така във венециански ръце останал само един
град в континентална Гърция – Монемвасия. Същата година било
сключено и примирие с Унгария за срок от 7 години (Imber 2002: 41).
Практически след сключването на мира военните действие в Европа
били прекратени чак до 1521 г.
По същото това време назряват важни събития, които ще оказват
влияние върху външната политика на Османската империя в
продължение на векове. Сред тях са бунтовете, предимно на религиозна
основа в Анадола и установяването на властта на династията на
Сефевидите в Персия. В следващите години те ще се превърнат в
постоянен извор на напрежение и проблеми по границата, както и
вследствие на поддръжката на шиитското население в самата Османска
империя (наричано най-често туркомани-шиити или къзълбаши).
Установяването на шах Исмаил I (1501 – 1524) в Табриз през 1501 и
завладяването на обширни земи до Азербайджан, Хамадан и
крайбрежието на Каспийско море, както и унищожаването на тюркската
държава Ак-Коюнлу, предизвиква голяма промяна на ситуацията край
източните османски граници. До 1510 г. под властта на сефевидите
попадат също така областите на Багдад и Диарбекир. Баязид II реагирал
и преселил големи групи шиити от пограничните с Персия земи в
Пелопонес (Imber 2002: 42-43). Персите все пак няколко пъти нахлували в
османските предели – към Дулкадър и Трабзон 3 (Agoston, Masters 2009:
84). Между 1509 и 1512 г. Баязид резидирал в старата столица Одрин след
голямо земетресение в Истанбул. През 1511 г. между синовете му Коркуд,
Ахмед и Селим започнало противопоставяне. Първоначално Баязид II
3
По време на сефевидското нападение над Трабзон през 1510 г. негов бейлербей
бил бъдещият султан Селим I, а емирът на малката тюркска държава Дулкадър
бил негов тъст.
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вероятно смятал да предаде властта на Ахмед (Ibidem: 84), но след като
през април 1512 г. Селим пристигнал от Трабзон в Истанбул през Кафа 4,
Баязид II абдикирал в негова полза. Старият султан починал през юни
1513 г. (Imber 2002: 44).
Бъдещият султан Селим I бил най-малкият от трите сина на Баязид
II и поради това нямало особена надежда да наследи османския трон.
Началото на управлението на Селим I (1512 – 1520) било белязано с
продължителните проблеми със Сефевидска Персия най-вече заради
Източен Анадол и Азербайджан. Селим I в крайна сметка успял да се
справи успешно със заплахата и ѝ нанесъл тежко поражение в битката
при Чалдъран на 23 август 1514 г. в северозападната част на Персия. В
резултат на битката към Османската империя били присъединени
обширни територии в Източна Мала Азия и Северен Ирак (Agoston,
Masters 2009: 512). По време на дългогодишното си пребиваване като
бейлербей на Трабзон, бъдещият султан се запознал отблизо с източната
политика на държавата, както и със Сефевидите и Мамелюците.
Присъединяването на земите на Емирата Дулкадър заедно с
Диарбекир към Османската империя довело до реакция от Султаната на
Мамелюците, чиито васал номинално бил той (Imber 2002: 46) 5.
Подготовката за тази война била доста сложна за Селим I най-вече от
религиозна гледна точка. Докато сефевидите били шиити, възприемани
от турците като еретици, то с мамелюците ситуацията била много посложна. Те не само били сунити, а в мамелюкската столица Кайро
резидирал и халифът ал-Мустансир – наследник на последния абасидски
халиф в Багдад (Agoston, Masters 2009: 512). Селим I поискал от мюфтията
на Истанбул да издаде фетва, понеже мамелюците се съюзили с Венеция
и Сефевидска Персия. В нея се заявявало, че „този, който поддържа
еретици, е еретик самият той“ (Ibidem: 512).
Така на 24 август 1516 г. двете армии се срещнали при Мардж Дабик,
на 44 км северно от Алепо в Сирия. Както и във войната със Сефевидите
и тук основна роля изиграла османската артилерия (Imber 2002: 47). По
Управител на Кафа по онова време бил синът на Селим – бъдещият султан
Сюлейман I.
5
Емиратът Дулкадър бил основан още през 1337 г. и дълги години бил под
васалната зависимост на Държавата на Илханите, а след нейния залез – на
Мамелюците. По време на османо-сефевидската война от 1514 г. дулкадърски
емир бил Алаютдевле Бозкурт, чиято дъщеря била жена на султан Баязид II и
мащеха на Селим I. Именно в това османският султан виждал оправдание за
претенциите си. По време на войната дулкадърски части атакували
снабдяването на османските войски, с което си навлекли гнева на Селим I, който
неслучайно бил наричан Явуз (Жестокият). През 1515 г. османците нахлули в
територията на емирата, Алаютдевле бил убит, а главата му изпратена на
сюзерена му – мамелюкският султан ал-Ашраф Кансух ал-Гури.
4
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време на битката мамелюкският султан получил инфаркт и умрял, а
управителят на Алепо още преди битката започнал преговори с
османците. В следствие на това мамелюкската армия отстъпила. Алепо и
Дамаск паднали без бой, а името на Селим I било споменато в хутба по
време на следващата петъчна молитва в голямата омаядска джамия в
Дамаск. Османците продължили преследването и нанесли голямо
поражение на отстъпващата мамелюкска армия на 23 януари 1517 г. при
Райдания в покрайнините на Кайро, а султан ал-Ашраф Туман-бей (1516 –
1517) бил убит. Алепо, Дамаск и Египет били превърнати в османски
еялети. Селим I бил признат за халиф, защитник на свещените градове
Мека и Медина и закрилник на хаджа (Imber 2002: 47-48; Agoston, Masters
2009: 512).
Според венециански доклад, през зимата на 1518 – 1519 в Истанбул се
наблюдава усилен строеж и съсредоточаване на кораби, вероятно срещу
Ордена на Хоспиталиерите на остров Родос. През 1519 г. пиратът
Хайредин Барбароса предложил услугите си на султана и бил назначен
за бейлербей на Алжир (още преди да бъде завладян) (Agoston, Masters
2009: 512-513). Но през септември 1520 г. Селим I внезапно починал. През
своето относително кратко 8-годишно управление той удвоил
османските територии (Imber 2002: 48).
Сюлейман I (1520 – 1566) е роден по всяка вероятност през 1499 г.
Той е син на Селим I и Хафса-султан, която е с неустановен произход –
съществуват хипотези за нейния татарски, грузински, черкезки произход
или че е новоприела исляма. Унаследяването на трона преминало без
перипетии, понеже единственият му жив брат – Ювеис-паша – не се
възпротивил. Все пак опозиция имало, например в Сирия, където се
разбунтувал генерал-губернаторът на Дамаск Джанберди Газали
(мамелюк, преминал на страната на Селим I) (Imber 2002: 48).
За разлика от своя баща, Сюлейман I съсредоточил вниманието си
основно върху войни с християните. На 29 август 1521 г. османските
войски превзели Белград – ключова крепост по унгарската дунавска
отбрана (Agoston, Masters 2009: 545). През 1522 г. османският флот
атакувал град Родос, крепостта била превзета и по силата на
споразумението от 1 януари 1523 г. рицарите от Ордена на
Хоспиталиерите се прехвърлили на остров Малта (Imber 2002: 49;
Agoston, Masters 2009: 545).
На 29 август 1526 г. османската армия нанесла тежко поражение на
унгарците при Мохач, а в битката загинал и крал Лайош II (1515 – 1526).
Военната кампания срещу Унгария била решена доста по-рано в
Истанбул, но след битката при Павия (1525 г.), в която френският крал
Франсоа I (1515 – 1547) бил пленен от свещения римски император Карл V
(1519 – 1556), кралят се обърнал за помощ към Сюлейман I (Agoston,
Masters 2009: 542). Последният използвал това с цел да раздели
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европейските християнски владетели един срещу друг, а войната срещу
Унгария и последвалите през 1529 и 1532 г. обсади на Виена била логична,
имайки предвид роднинската връзка по съребрена линия с Хабсбургите 6
(Ibidem: 542-543).
Унгарските благородници се разделили и едните избрали за
унгарски крал Фердинанд I фон Хабсбург, а другите Янош Сапояй, а
Унгария била въвлечена в гражданска война. В крайна сметка Фердинанд
не успял да превземе Буда през 1540 г., от което се възползвали
османците на следващата 1541 г. и през 1543 г. бил създаден еялетът Буда,
а източната част на страната била оставена под управлението на
вдовицата на Сапояй и невръстния му син под името Трансилвания,
която обаче била под османски васалитет (Agoston, Masters 2009: 542). В
османски ръце била и старата унгарска столица Естергом – ключова
крепост в отбраната срещу Австрия.
През 1549 г. трансилванците се признали за васали на Хабсбургите
и през 1551 г. австрийските войски навлезли в Трансилвания. Турците
веднага реагирали и през 1551 – 1552 г. османски войски от еялетите Буда
и Румелия превзели важната крепост Темешвар, която била превърната в
център на обширен еялет (Agoston, Masters 2009: 542-543).
Война срещу Хабсбургите била водена и по море. Османското
надмощие в Средиземноморието е свързано най-вече с името на
Хайредин Барбароса, особено след назначаването му за капудан паша
(главнокомандващ на флота) през 1533 г. (Agoston, Masters 2009: 543). Той
завладял изключително важната крепост Тунис през 1533 г., но тя била
загубена през 1535 г. след завладяването ѝ от испанците. През 1538 г. в
морската битка при Превеза османците, водени от Хайредин, нанесли
тежко поражение на обединения флот на Венеция и Испания, воден от
забележителния генуезки адмирал Андреа Дория (който през 1528 г.
постъпил на испанска служба). През 1551 г. Тургут Реис (друг бивш пират)
превзел Триполи (в Либия) от рицарите хоспиталиери (Ibidem: 543).
Кампанията срещу тях през 1565 г. и опитът за завладяването на остров
Малта се оказали неуспешни.
След османските завоевания на Изток по времето на Селим I и
завладяването на Египет и Хиджаз проблемите не стихнали.
Португалците навлезли в Червено море и се опитали да превземат Мека
и Медина. В резултат на това, бейлербеят на Египет Сюлейман-паша през
1538 г. със 74 кораба потеглил от Суец и завладял част от Йемен, заедно с
пристанището на Аден, но не успял да се справи с португалската
Жената на Лайош II (1515 – 1526) – Мария Австрийска – била внучка на
император Максимилиан I (1486 – 1519). Сестрата на Лайош – Анна – пък била
женена за брата на Мария – Фердинанд – тогава губернатор на служба при Карл
V (1519 – 1556), а впоследствие император под името Фердинанд I (1558 – 1564).
6
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опасност. Кампанията на Пири Реис през 1552 г. също претърпяла
неуспех, въпреки че временно завладял Маскат в Оман. Поражение
претърпяла и последвалата морска операция от Басра в Южен Ирак през
1554 г. (Agoston, Masters 2009: 543).
Още по-трудна се оказала войната с Персия. През 1533 г. бейлербеят
на Битлис преминал на страната на сефевидите. Сюлейман I изпратил
великия везир Ибрахим-паша, който не само превзел Битлис, но
навлязъл и на персийска територия и завладял сефевидската столица
Табриз, изоставена от персите (Agoston, Masters 2009: 543). През 1534 г.
османците превзели Багдад, а управителят на Басра им се подчинил
доброволно. Източна Мала Азия обаче след оттеглянето на османските
войски била отново завладяна от сефевидите през 1534 – 1535 г. Заети във
войната с австрийците, османците едва през август 1548 г. успели да си
възвърнат крепостта Ван. През 1554 г. били превзети и Нахичеван и
Ереван и в крайна сметка бил подписан мир през 1555 г. в Амасия
(Agoston, Masters 2009: 544-545). Границата, установена по силата на
договора между османци и сефевиди, останала практически непроменена
(с изключение на Закавказието и периода 1623 – 1638 г.) чак до 1914 г.
През последното десетилетие от живота си Сюлейман I се отдал на
законодателна дейност, благотворителни инициативи и благоприличен
живот. През май 1566 г. султанът започнал нова военна кампания срещу
Австрия. При обсадата на крепостта Сигетвар на 6 септември 1566 г.
Сюлеман I починал на 72-годишна възраст, 2 дни преди крепостта да
падне (Agoston, Masters 2009: 543-544).
Селим II (1566 – 1574) бил третият поред син на Сюлейман I и
Хюрем-султан, рускиня (а според други версии украинка или еврейка) по
народност. След внезапната смърт на Сюлейман I великият везир
Мехмед-паша Соколлу изчакал пристигането на престолонаследника
Селим II при армията. При заемането на трона той нямал никаква
конкуренция, понеже и тримата му братя били вече покойници през 1559
г. (двама от тях екзекутирани по заповед на Сюлейман I) (Agoston,
Masters 2009: 513).
За разлика от баща си, който бил уважаван и от поданиците си, и от
враговете си, и останал в историята като Великолепния или
Законодателя, Селим II бил запомнен с прякора Пияницата. Редица
изследователи са на мнение, че по това време властта била практически
в ръцете на великия везир Мехмед-паша Соколлу, а самият султан не
играел почти никаква роля в политиката (Agoston, Masters 2009: 513).
По време на управлението на Селим II (1566 – 1574) нямало
значителни военни сблъсъци по суша, а султанът прекарвал по-голямата
част от времето си в двореца. През 1568 г. бил сключен мир с
Хабсбургите за срок от 8 години при условие, че император
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Максимилиан I плащал годишно по 30 000 златни дуката (Imber 2002: 6162).
Все пак по време на 8-годишното му управление имало военни
кампании по море. През 1571 г. османците завзели от венецианците
остров Кипър – през 1570 г. паднала Никозия, а през 1571 г. и последната
християнска твърдина на острова – Фамагуста (Imber 2002: 62-63).
Първоначално, поради редица причини, сред които и знойния климат,
мюсюлмани не пожелали да се заселят там. Едва след сериозен натиск от
страна на властта, голяма група тюрки били преселени на острова
(Agoston, Masters 2009: 513). По-късно през същата година османският
флот бил почти напълно унищожен в битката при Лепанто от
обединените сили на Папската държава, Венеция и Испания. Въпреки че
флотът бил възстановен след една година (като брой кораби), загубата
на опитни екипажи ще се чувства години наред и до края на
управлението на Селим II тя няма да може да бъде преодоляна (Agoston,
Masters 2009: 513-514). Превземането на град Тунис от испанците през 1574
г., само няколко месеца преди смъртта на султана, било извършено найвече от флота на бившите пирати, воюващи на османска страна. Селим II
починал на 12 декември 1574 г. на 50-годишна възраст (Agoston, Masters
2009: 514).
Мурад III бил роден през 1546 г. в Маниса, където баща му Селим
(бъдещият султан Селим II) бил бейлербей. Майка му Нур-Бану-султан
била италианка от Венеция. През 1559 г. той бил въвлечен в борбата
между баща си и чичо си Баязид, в която последният паднал убит
(Ágoston, Masters 2009: 401). Мурад III се възкачва на османския престол,
когато е на 28 години, а унаследяването преминало гладко, понеже той
бил единственият пълнолетен син на Селим II (Imber 2002: 63).
При управлението на Мурад III Османската империя водила две
големи войни. На азиатския военен театър избухнала поредната
продължителна и тежка война със Сефевидска Персия (1578 – 1590),
започната от самите турци, поради нестабилността след смъртта на шах
Тахмасб през 1576, наследника му Исмаил II през 1577 г. и заемането на
престола от шах Мохамед Кудабанда. Последният започнал нападения
над пограничните с османците земи в Закавказието и това предизвикало
нахлуването на узбекски племена от изток и на турците от запад (Imber
2002: 63). Самият султан не участвал във военните действия, а
османските войски били ръководени от различни везири (Ágoston,
Masters 2009: 401-402). Всъщност османците намират повод за агресия в
действията на кюрдски предводители, които нападали османски
погранични земи, подтиквани от религиозни подбуди (Imber 2002: 64).
През 1578 г. Лала Мустафа паша успял да нахлуе дълбоко в сефевидска
територия и през Грузия и Ширван достигнал до брега на Каспийско
море. След битката при Чълдър на 9 август 1578 г. на султана се подчинил
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емирът на Мешхед (Минушехър), а по-късно и князът на Кахетия
(Александър). В края на похода османците установили властта си над
Ширван и Дагестан (Ibidem: 64), а тези атаки били съчетани с набези на
кримските татари към Дагестан. Сефевидите контраатакували през 1579
г., обсадили Дербент и Тбилиси, но и двете обсади се оказали неуспешни
и в крайна сметка на 21 май 1590 г. сефевидският пратеник в Истанбул
сключил мир с турците, като в османско владение оставали всички
завладени земи в Закавказието, както и иранските територии Нихавенд,
Луристан и Шехризор. Някои изследователи смятат не без основание, че
именно това е най-голямото териториално разширение на Османската
империя (Imber 2002: 66).
Войната с персите се сочи като една от причините за широкото
разрастване на кризата от 1585 г., като подобна се разразява и в Персия.
Военните операции били свързани със значителни финансови разходи и
големи затруднения. Освен това, скоро след като войната със
Сефевидите приключила (1590), избухнала тази с Хабсбургите (1593) и по
този начин дългото управление на султан Мурад III преминало почти
изцяло във военни действия, в които обаче той практически не участвал.
Войната с Хабсбургите (1593 – 1606) продължила и при следващите
двама султани. В началото турците имали редица успехи и завладели две
крепости в Австрийска Унгария през есента на 1593 г., но през ноември
австрийците обсадили важната крепост Секешфехервар в османската
част на Унгария, а през 1594 г. пък османците превзели важната крепост
Дьор (Imber 2002: 68). 1595 г. се оказала тежка за османците. Тогава
князът на Трансилвания Стефан Батори отхвърлил турската васална
зависимост и признал върховенството на Хабсбургите. Васалната си
зависимост отхвърлили и Влашко и Молдова. Молдовският княз успял да
разбие малка османска военна част, изпратена срещу него, а влашкият
княз Михаил Храбри (Михай Витязул) нахлул на юг от река Дунав през
зимата на 1594 – 1595 и опустошил днешна Северна България. Турците
отговорили като изпратили на север от Дунав Коджа Синан паша, който
с хитрост успял да превземе град Букурещ, както и влашката столица
Търговище. Скоро османците били изгонени от Търговище от
контраатакуващите сили на Михай I и били принудени да се оттеглят на
юг от реката. При Гюргево влашкият владетел прекъснал моста над
Дунав и избил няколко хиляди турци, останали на север от реката,
докато в Унгария австрийците превзели средновековната унгарска
столица Естергом (Imber 2002: 68).
Втората половина на XVI в. е повратна и за отношенията със
засилващата се Русия. Османската империя наследява политиката на
Кримското ханство, свързана и с другите наследници на Златната орда –
Казанското и Астраханското ханство. Още през 20-те години на XVI в.
казанският хан поискал от султана да му изпрати еничари и артилерия
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(Мильская, Рутенбург 1993: 418-419) и така бил организиран голям поход
срещу Москва през 1541 г., в който участвали кримски, астрахански и
ногайски татари, подкрепени от османски войски и артилерия. Турски
войски участвали и в похода през 1552 г. отново към Москва (пак там:
419). Същата година руснаците превзели Казан и обърнали поглед към
другите татарски ханства. По време на руския поход към Астрахан през
1556 г. съюзник, а впоследствие и васал на руснаците станала Ногайската
орда, но османците разглеждали всички татарски владения като своя
зона на влияние и през 1569 г. организирали голям поход към Астрахан,
който обаче завършил с пълен неуспех (пак там: 420). Опитът бил
повторен през 1571 г., когато османски и кримски войски със значителна
артилерия достигнали до Москва, опустошили околностите ѝ, но на
следващата година били разбити в битката при Молодях.
Дългите и тежки войни не са новост за Османската империя, но в
края на XVI в. вече действали други фактори, особено в Западна и
Централна Европа, които позволили на европейските страни да устоят на
османския натиск и същевременно да донесат фактическо разорение и
вътрешно недоволство в империята. Самият султан рядко напускал
двореца Топкапъ и по време на продължилото 21 години управление не
участвал в нито една битка. В зоната на Средиземноморието османската
военна мощ през онези години не само не била сразена, а всъщност
тепърва започвали големите завоевания. Традиционно се смята, че след
битката при Лепанто османският флот, понеже бил до голяма степен
унищожен, едва ли не престанал да съществува. Всъщност става точно
обратното. Битката при Лепанто се водила през есента и когато корабите
на съюзниците се оттеглили, се отворила възможност за осъзнаване на
грешките и построяването на значително количество османски кораби
през есента и зимата на 1571 – 1572 г. под надзора на великия везир
Мехмед Соколлу паша. Османският флот бил поставен под командването
на Улудж Али и през 1573 г. изиграл ключова роля при завладяването на
остров Кипър (до тогава венециански). На следната година друга морска
експедиция под командването на Улудж Али и Коджа Синан паша
превзела изключително важното пристанище Тунис и по този начин
поставила под османски контрол целия северен африкански бряг чак до
залива Ал-Уаран на запад (Imber 2002: 63).
Мехмед III остава в историята с недвусмисления прякор Казана.
Той е роден през май 1566 г. и е син на Мурад III и Сафие-султан (албанка
по народност). В края на декември 1584 г. заминава за Маниса, където
дълго време изпълнява ролята на санджакбей на Сарухан. Именно там са
родени четири от общо петимата му синове, включително и бъдещите
султани Ахмед I и Мустафа I (Ágoston, Masters 2009: 368-369). След
смъртта на баща си Мехмед бил извикан в Истанбул, за да заеме трона.
Тогава той бил на 28 години и изпълнявайки стриктно заветите на
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султан Мехмед II след възкачването си на престола екзекутирал всичките
си деветнадесет братя.
Управлението на Мехмед III било свързано с икономически
трудности в Анадола, а продължавала и тежката война с Хабсбургите,
избухнала през 1593 г. По това време османските султани вече не
ръководели лично военните действия (от 1566 г.) и прекарвали почти
целия си живот в двореца Топкапъ. Но през 1596 г. Мехмед III лично
повел османската армия в кампанията срещу Австрия (Ágoston, Masters
2009: 369) и участвал в превземането на емблематичната крепост Егер и в
тежката битка в равнината Мезьо-Керестеш, която османците печелят
най-вече благодарение на случайността и ислямския си устрем (Imber
2002: 68-69).
Цялата война се характеризира не толкова с поредица от битки,
колкото със серия от обсади и преминаване на ключови крепости от
едни ръце в други. През 1594 г. турците превземат Рааб, а през 1598
австрийците си я връщат. През 1601 г. последните превземат важната
крепост Секешфехервар, за да я загубят на следващата година (Faroqhi
1994: 422). През 1597 г. австрийците си възвръщат загубения наскоро град
Дьор, но османският велик везир успява да получи отново подчинение от
княза на Трансилвания и да превземе Чанад. Австрийците през 1598 г.
обсаждат центъра на османската власт в Унгария – крепостта Буда, но не
успяват да я превземат. Войната се води с променлив успех и през
следващите години (за това вж.: Imber 2002: 68-71).
През 1600 г. войводата на Влашко Михай Витязул станал владетел
едновременно и на Молдова и на Трансилвания, обединявайки ги под
свое ръководство в една държавна формация, скрепена единствено от
личния му авторитет и то за по-малко от година (между май и
септември) 7. В крайна сметка подобна голяма държава била в ущърб на
австрийските интереси и войводата Михаил Храбри бил убит от един
австрийски генерал (Imber 2002: 71). Мирът между османците и
Хабсбургите бил сключен в Житваторок, в ничията земя между
владенията на двете сили, едва през 1606 г. при управлението на
следващия султан Ахмед I. Въпреки проблемите и опитите за измама от
турска страна при ратифицирането на договора, той в крайна сметка
проработил и между двете страни нямало военни сблъсъци чак до 60-те
години на XVII в. (Ibidem: 71-72). Малко преди това Трансилвания била
върната под османски васалитет, а на Петер Бочкай била призната
Тази формация гордо е наричана от съвременните румънски историци Царъ
Ромъняска и е считана за първообраз на съвременната румънска държава.
Михай за кратко време завладява и някои градове на юг от Дунав (Силистра и
Никопол) и достига до Одрин за пръв път откакто той попада в османски ръце
през 1362 г.
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титлата крал на Унгария. Под османски васалитет отново били
поставени Влашко и Молдова (Aksan 2006: 91). Важен резултат от
договора е и признаването на титлата римски император на Рудолф II от
турците. Преди това той бил наричан виенският крал, а титлата кайсари-Рум всъщност носел османският султан (Мильская, Рутенбург 1993: 422423).
Ахмед I е роден през 1590 г. в Маниса, докато баща му е бейлербей
на Сарухан. Той е син на Мехмед III и робинята Хандан-султан. През 1603
г. Мехмед III нарежда да екзекутират най-големия му син Махмуд, по
подозрение за участие в заговор против властта. Така наследници
остават само Ахмед и умствено изостаналият Мустафа (бъдещият султан
Мустафа I) (Ágoston, Masters 2009: 22). Ахмед I не спазва завета на
османските султани и не екзекутира брат си Мустафа, а го оставя в
кафеза. Причините за това решение остават неясни.
Ахмед бил едва на 14 години, когато умира баща му. Подобен
прецедент с толкова млад султан империята не е имала от първата
половина на XV в. при първото управление на Мехмед II (1444 – 1446).
Бащата на Ахмед I е последният султан, който се подготвял за бъдещото
управление като провинциален управител (бейлербей на санджака
Сарухан) в Анадола. Османските престолонаследници преди времето на
Ахмед I прекарвали дълги години далеч от столицата, където
придобивали ценни умения, които по-късно, като султани, в много от
случаите се оказвали незаменими. Ахмед I е първият султан, който заема
престола, премествайки се от едно помещение на двореца Топкапъ в
друго.
В Османската империя изобщо липсвала официално утвърдена
практика на регентство. Най-често тази роля се изпълнявала от
султанката майка. В случая с Ахмед I фактически регенти станали
родната му майка Хандан-султан и наставникът му от детството
Мустафа-ефенди. Първата задача на младия Ахмед била отстраняването
на баба му Сафие-султан, което станало чрез принуждаването ѝ да се
премести в Стария дворец през януари 1604 г. (Ágoston, Masters 2009: 23).
Отстраняването ѝ от политиката веднага успокоило обстановката,
защото тя била едно от главните действащи лица при управлението на
Мехмед III и срещу нея избухнали няколко въстания в Истанбул между
1600 и 1603 г. Много важна роля играел и главният евнух на харема ЕлХадж Мустафа-ага, който имал правото да влиза при султана когато си
пожелае, без да иска аудиенция.
Габор Агостон и Брус Мастърс отбелязват, че когато Ахмед I заел
престола, Османската империя воювала на два външни (Хабсбургите и
Сефевидите) и един вътрешен (срещу въстаниците джелали в Мала Азия)
фронт. Новият велик везир Лала Ахмед-паша преди назначението си бил
един от водещите османски военачалници срещу Хабсбургите. В Унгария
58

той завладял важните крепости Вак, Пеща и Естергом, което сложило
край на войната и довело до подписването на мира от Житваторок през
1606 г., който оставял в турски ръце повечето от завоеванията им в
Унгария (Ágoston, Masters 2009: 23).
На източния фронт събитията обаче се развивали много понеблагоприятно. Сефевидският шах Абас I (1587 – 1629) успял да отвоюва
всички завладени от османците по време на войната от 1578 – 1590 г.
територии. Подписаният през 1611 г. мирен договор с Персия възвръщал
състоянието от договора в Амасия (1555 г.), т.е. османците се отказвали от
всичките си придобивки (Ágoston, Masters 2009: 23).
С пълен успех за властта завършила войната срещу джелалите в
Анадола, след като през 1611 г. те били напълно разгромени от
изпратените османски армии. Така бил сложен край на това продължило
твърде дълго (1606 – 1611) голямо въстание (Ágoston, Masters 2009: 23).
Ахмед I бил запален ловец и често ходел на лов в околностите на
Истанбул и Одрин. Освен това той считал себе си за много праведен
мюсюлманин и се заел със строеж на голяма джамия в Истанбул.
Строежът продължил от 1609 до 1616 г., но резултатът бил наистина
впечатляващ – тя се превърнала в една от главните забележителности на
османската столица (прочутата и днес Синя джамия). Султан Ахмед I
заповядал възстановяването и украсата на джамията Кааба в Мека, а с
неговото име се свързва и построяването на няколко прекрасни парка
(например този до днешния дворец Долмабахче), и прочутият фонтан в
центъра на Истанбул, наречен на негово име.
Мустафа I бил син на султан Мехмед III и робиня с абхазки
произход, чието име е неизвестно. Той бил роден в Маниса, докато баща
му бил бейлербей на Сарухан, а след екзекуцията на най-големия брат
Махмуд през 1603 г. Ахмед (бъдещият султан Ахмед I) и Мустафа остават
единствените живи мъжки деца на Мехмед III (Ágoston, Masters 2009:
409), който умира още същата година.
След възкачването на престола на Ахмед I последният оставя брат
си жив. Някои изследователи предполагат, че причините за това са
умствената недоразвитост на Мустафа и фактът, че Ахмед все още нямал
деца (той бил на 14 години) (Ágoston, Masters 2009: 409).
След смъртта на султан Ахмед I се оказва, че право върху османския
престол имат брат му Мустафа и синовете му, най-голям от които бил
Осман (тогава на 13 години). Така и двамата били възможни наследници
на трона – прецедент в тогавашната османска политическа история
(Ágoston, Masters 2009: 22). За султан бил издигнат Мустафа I, който
страдал, освен от умствена изостаналост, и от непрекъснат панически
страх да не бъде екзекутиран всеки момент. И когато го извеждат от
кафеза, той изпаднал в паника, мислейки, че го чака смърт.
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Първото управление на султан Мустафа I продължило само три
месеца, а след свалянето му той отново бил вкаран в кафеза и останал
там през цялото четиригодишно управление на племенника си Осман II
(1618 – 1622). Въпреки че последният заповядал екзекуцията на Мустафа
през 1621 г., тя, по неизвестни причини, не била изпълнена. Някои учени
предполагат, че причина за това е отново умствената му изостаналост
(Ágoston, Masters 2009: 409).
Осман II е наричан Генч-Осман (т.е. малкият Осман), заради
крехката си възраст. Когато баща му Ахмед I умрял, Осман бил на 13
години. Той е роден през 1604 г. и е син на Ахмед I и робинята Махфируссултан. Още от най-ранна детска възраст Осман имал силно влечение и
интерес към лова, ездата и бойните изкуства.
При издигането на Осман II ключова роля изиграл Мустафа-ага –
главният евнух на двореца. Но скоро след възцаряването на Осман II той
бил изпратен в изгнание в далечната османска провинция Египет и така
бил отстранен като основно действащо лице. Главен поддръжник на
малолетния султан станал Али-паша – главният адмирал на османския
флот, издигнат в ранг на велик везир през 1619 г. (Ágoston, Masters 2009:
446).
Издигането му за велик везир е пряко свързано с неговите успешни
финансови акции и заздравяването на хазната. Али-паша предприел
редица финансови мерки, които, макар и да изглеждат неадекватни и
дори смешни, се оказали в крайна сметка успешни. Една от тези мерки е
принудителното заставяне на европейски търговци да закупуват
определени стоки. Или конфискация на имуществото на богати
държавници, които били обвинявани в подготовка на заговори против
властта и султана. Въпреки че вината им така и не била доказана,
държавната хазна, както и личната хазна на султана, били запълнени за
сравнително кратко време. Друго важно действащо лице в управлението
на Османската империя по време на малолетието на султана бил Йомерефенди. Той бил възпитател на младия султан, а преди това бил главен
ходжа на джамията „Света София“. Скоро след възшествието си на трона
Осман II издал спорната заповед за забрана на отглеждането, продажбата
и използването на тютюн. По това време опасният навик вече бил доста
широко разпространен, особено сред столичното население. Но
причината може би е друга – султанът водел доста по-скромен живот от
своите предшественици. Обличал се в евтини дрехи и дори
възнамерявал да затвори харема и да води прост живот само със
законните си съпруги (Ágoston, Masters 2009: 446).
Всички тези непопулярни мерки в областта на финансите и
ежедневния живот в империята предизвикали появата на сериозна
опозиция в столицата. Осман II решил да се справи с нея, като поведе
лично военните операции срещу външните врагове на държавата.
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Краткото му управление е свързано с началото на Тридесетгодишната
война, в която Османската империя играела само косвена роля чрез
своите васали Трансилвания, Влашко и Молдова. Тези васални княжества
се явявали в продължение на дълги години една своеобразна буферна
зона между Османската империя и Реч Посполита. Самите османци
поддържали неутрални, а в някои моменти и приятелски отношения със
страните от Полско-литовската уния. Ситуацията обаче коренно се
променила през 1620 г., когато полските войски нахлули в Молдова,
която била османски васал. Въпреки че слабите османски сили там
успели лесно да отблъснат поляците, султан Осман II решил да обяви
война на Реч Посполита.
За да предотврати опити за узурпиране на властта при отсъствието
му, Осман II поискал фетва за екзекуцията на брат си Мехмед от главния
мюфтия Есад-ефенди. След неговия отказ султанът се обърнал към
следващия в йерархията – главния съдия на Румелия. Последният бил
принуден да издаде фетвата (Ágoston, Masters 2009: 446).
Военната кампания започнала през май 1621 г. и Осман II станал
най-младия османски султан, който лично ръководил военна кампания.
Резултатите от битката между турци и поляци при крепостта Хотин (в
днешна Украйна) на 2 септември 1621 г. (стар стил) били неубедителни и
не били категорични за нито една от страните. Въпреки това битката
донесла успех, макар и скромен, на османците, които си възвърнали
Хотин и околността му, принадлежали на османския васал Молдова.
Скоро след завръщането си в Истанбул Осман II обявил, че ще
замине на поклонение (хадж) в Мека. Преди това османските султани
рядко напускали столицата, освен във връзка с лов или война и никой не
бил ходил на поклонение в свещения за мюсюлманите град Мека,
въпреки че това е едно от задълженията на всеки мюсюлманин (ако има
финансова възможност, а султаните очевидно я имали). В двореца
тръгнали различни слухове, например че султанът смятал да набира
войски от източните провинции и ще вземе цялата хазна със себе си.
Дори главният мюфтия (!) се опитал да разубеди султана. Осман II
наистина смятал да потегли към Мека и на 18 май 1622 г. опънал
султанската шатра в Юскюдар, на азиатския бряг на Босфора. Но в
крайна сметка се отказал от пътуването поради заплахите към великия
везир Дилавер-паша и възпитателя си Йомер-ефенди. Така той се
завърнал, но отказал да изпълни екзекуциите им (Ágoston, Masters 2009:
447).
Разбунтували се еничари нахлули в двореца на следващия ден и в
третия двор открили детронирания Мустафа I и след като го освободили,
го провъзгласили за султан. Същата нощ Осман II, без да знае за това,
отишъл в казармата при агата на еничарите, надявайки се да подкупи
него или войниците. Агата обаче не успял да убеди еничарите и бил убит
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от тях. Султанът бил заловен в покоите на агата и затворен в цитаделата
на крепостта Седемте кули. На 21 май 1622 г. Осман II бил убит и така се
превърнал в първия османски султан, който паднал жертва, докато бил
на власт, без да е детрониран (Ibidem: 447).
След убийството на Осман II от разбунтувалите се еничари
Мустафа за втори път бил издигнат на престола. Въпреки че второто му
управление продължило повече от година, Мустафа I бил само пионка в
ръцете на майка си и великия везир Кара Давуд-паша, човек напълно
лишен от способността да взема каквито и да било решения.
Вътрешнополитическата ситуация в страната била изключително тежка.
В Истанбул се разпореждали спахиите и еничарите. Подобна била и
ситуацията в Анадола. Нестабилността достигнала своя връх, когато
бейлербеят на Ерзурум Абаза Мехмед-паша решил да се разправи и
отмъсти на убийците на предишния султан Осман II и поел с армията си
към столицата (Aksan 2006: 92). За изкупителна жертва бил избран
великият везир Кара Давуд-паша, който бил екзекутиран в опит да бъде
спряно придвижването на войските към столицата. Въпреки това маршът
на Мехмед-паша към Истанбул продължил. В крайна сметка нещата били
изгладени, като султанката майка се съгласила синът ѝ да бъде
детрониран за втори път, а тронът да бъде зает от най-големия жив син
на Ахмед I – единайсетгодишния Мурад (станал султан под името Мурад
IV). Мустафа I отново бил въдворен в кафеза, където починал през 1639 г.
(Ágoston, Masters 2009: 409). Той нямал деца.
Мурад IV е роден през 1612 г. в Истанбул. Той е син на султан Ахмед
I и Кьошем Мехпейкер-султан 8. В съгласие с традицията младите
султански синове били настанявани в специално отделение на харема,
наречено кафез (т.е. клетка). Там преминала младостта на братята
Мурад, Сюлейман, Баязид и Ибрахим. Данните за ранните му години са
оскъдни, но когато заел престола, той отлично владеел арабски и
персийски. Освен това бил съвършен ездач, владеел отлично стрелбата с
лък, както и хвърлянето на копие; славел се като много добър калиграф,
поет и композитор; често участвал в различни интелектуални и
артистични дебати (Ágoston, Masters 2009: 402-403). Виктория Аксан
счита, че именно при неговото управление е достигната връхната точка
на кризата в Османската империя (Aksan 2006: 92).
Мурад имал голямо влечение към женската половина на
човечеството и станал баща на 16 деца. За съжаление, всичките му
петима синове умират преди неговата смърт, а от дъщерите му оцеляват

Съществува версия, че тя е гъркиня по народност с истинско име Анастасия и
че е дъщеря на православен свещеник от остров Тинос, останала сирак още в
крехка възраст (вж.: De Groot 1993: 597; Buturović, Schick 2007: 23).
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само три, които били омъжени за висши османски сановници по време
на управлението му (Ágoston, Masters 2009: 403).
Мурад IV се възкачва на османския престол, когато е едва на 11
години. Поради малолетието му фактически управлявала неговата майка,
а самият той бил пасивен зрител, въпреки че понякога косвено вземал
участие. А проблемите тогава не били малко: продължаващата война със
Сефевидите; бунтът на Абаза Мехмед-паша в Анадола и недоволство в
Истанбул. В периода на непълнолетието си Мурад IV, заедно с главния
евнух Ел-Хадж Мустафа-ага, тайно дегизирани, обикаляли из
истанбулските улици, за да се запознаят лично със ситуацията в
столицата (Ibidem: 403).
Султанът започва истинското си управление едва след
потушаването на бунта в Истанбул през май 1632 г., характерно със
своята твърдост и безмилостност. Така през 1634 г. той не се поколебал
да екзекутира няколко везири, висши мюсюлмански духовници,
включително и шейх-юл-ислямът Ахизаде Хюсеин-ефенди. Не се
поколебал да отстрани и великия везир Табаниясъ Мехмед-паша през
1637 г. (Ibidem: 403).
Мурад IV лично ръководил две от успешните военни кампании
срещу Сефевидска Персия. Така били наново завладени крепостите
Ереван и Багдад. Въпреки военните кампании, той не изоставял и делата
в столицата и през 1635 г. наредил да екзекутират братята му Баязид и
Сюлейман, а през 1638 г. и Касъм (Ibidem: 403).
Здравето на султана се влошило още по време на военните
действия срещу персите, което го принудило да се завърне в Истанбул.
Но след краткотрайно подобрение той починал на 38 години. „Заслуга“
за това имат и многобройните му пороци, най-големият от които бил
алкохолът (Ibidem: 403).
Ибрахим I бил роден през 1615 г. в Истанбул. Той бил един от
тримата синове на султан Ахмед I, а майка му – Кьошем Махпейкерсултан – била любимата наложница на Ахмед I. Младостта му преминала
сред голямо напрежение и убийства, включително и в султанското
семейство – на чичо му Мустафа I, на брат му Осман II, на много везири и
други сановници. Когато брат му Мурад IV заповядал да екзекутират
братята им Баязид, Сюлейман и Касъм, Ибрахим всеки ден очаквал и
собствената си смърт и не бил в състояние да направи каквото и да било,
затворен зад стените на кафеза. Всичко това тежко се отразило върху
умственото развитие и върху психическото състояние на Ибрахим.
Именно затова той останал в историята с прозвището си “Дели” (т.е.
Лудият).
След като всички мъжки наследници на Мурад IV умират преди
самия него, Ибрахим фактически остава единствен мъжки наследник на
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османския престол 9. Страхът от екзекуция, съчетан с психически кризи,
често съпровождали Ибрахим и дори когато великият везир Кара
Мустафа-паша му съобщил новината за смъртта на Мурад IV и го
призовал да заеме трона, Ибрахим изобщо не му повярвал, мислейки си,
че това е само номер, за да бъде измъкнат от кафеза и убит. Той повярвал
чак след като дошла родната му майка и сам лично се убедил, че Мурад
IV вече не е жив (Ágoston, Masters 2009: 262).
За пръв път от времето на султан Сюлейман I в Османската
империя нямало друг претендент за трона. Но при възкачването си на
престола Ибрахим I нямал деца, а бил вече на 25 години. Въпреки това
той по-късно станал баща на цели 9 синове, трима от които – Мехмед IV
(1648 – 1687), Сюлейман II (1687 – 1691) и Ахмед II (1691 – 1695) –
впоследствие също станали султани.
Първите четири години от управлението на султан Ибрахим I се
оказали много успешни във финансовата сфера. Това се дължи до голяма
степен и на факта, че той не сменил великия везир от времето на Мурад
IV – Кеманкеш Кара Мустафа-паша. Последният продължил
политическите и икономическите реформи, започнати при предишния
султан. Великият везир намалил броя на държавните и провинциалните
служители от различно естество, които не изпълнявали фактически
никакви задължения спрямо държавата, а само получавали заплати
(Ágoston, Masters 2009: 262).
В крайна сметка реформите довели до частична стабилизация на
османските финанси, разклатени от тежката война с Персия, която
започнала в края на 30-те години на XVII в. Част от реформите е
намаляването на броя на еничарите и спахиите, както и установяването
на практиката всички плащания към хазната да бъдат само в пари.
Премахването на натуралните плащания към фиска оказало и косвено
благоприятно въздействие, защото принудило селяните да продават
своята продукция, за да могат да си платят данъците. Това на първо
време се отразило много благоприятно върху развитието на стоковите
пазари в Османската империя. Но впоследствие предизвикало още поголям прилив на едри европейски сребърни монети и още по-голямо
обезценяване на акчето. В един по-далечен план всички тези фактори ще
доведат до почти пълното изчезване на основната османска монетна
единица. Последиците от това се оказали много тежки за османската
икономика към средата на XVII в. и поради факта, че всички плащания в
империята били изчислявани само в акчета, дори и в далечните азиатски
и африкански провинции, където тази монета изобщо не била позната.
9
В една ислямска държава е немислимо жена да заеме трона, още повече да бъде
призната за халиф и защитник на свещените градове Мека и Медина, както и за
главнокомандващ на армията и флота и върховен кадия на империята.
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Султан Ибрахим I бил много мнителен, подозрителен и недоверчив
човек. Той непрекъснато се опасявал от заговори и бунтове. Въпреки че
практически не участва пряко в управлението през първите години, той
стриктно следял процесите от политическо и финансово естество в
държавата. Султанът периодично и неочаквано изисквал от
администрацията и дори от великия везир писмени доклади (телхѝ), на
които той отговарял собственоръчно, понеже нямал пълно доверие на
никого. В крайна сметка тази негова мнителност и страх се оказват
много благоприятни за империята. Ибрахим I често лично обикалял
пазарите в столицата и след това давал писмените си нареждания до
великия везир по определени пунктове. Трябва да се отбележи, че в
онези времена наличието на чужди сребърни и златни монети не било
възприемано все още като нещо лошо и притокът им не само че не бил
ограничаван, а дори бил поощряван от властта. Периодично били
съставяни списъци с официалните държавни разменни курсове на
чуждите монети спрямо османското акче и султанѝ. Чужди монети били
официално приемани и при плащането на данъци и други такси към
хазната, като се използвали официалните разменни курсове. Това
донасяло и допълнителни приходи на фиска поради леко занижените
официални курсове спрямо пазарните. С течение на времето разликите
между официални и пазарни курсове на чуждите монети станали големи.
Във връзка с това те били периодично коригирани.
По време на управлението на султан Ибрахим I имало бунтове и в
провинциите, например този на бейлербея на Алепо (дн. Халеб в Сирия)
Назухпашазаде Хюсеин-паша през 1642 – 1643, но те били много бързо
потушени, преди още да се разраснат и да обхванат по-големи области
(Ágoston, Masters 2009: 263).
До февруари 1644 г. събитията се развивали благоприятно, но
тогава султанът бил заблуден, въвлечен в изкусно изплетени интриги,
които не бил в състояние да осмисли и предотврати. Тогава той
заповядал да екзекутират великия везир Кара Мустафа-паша и за такъв
бил назначен управителят на Дамаск Султанзаде Мехмед-паша. От този
момент започва политическата нестабилност, която характеризира
втората част от управлението на Ибрахим I.
Вътрешнополитическите противопоставяния били съчетани и с
външнополитически трудности. През лятото на 1645 г. избухнала
поредната война с Венеция за остров Крит. Султан Ибрахим I издигнал
своя фаворит Юсуф-ага в ранг на паша и го назначил за главен адмирал
на османския флот. Той обаче се оказал способен военачалник и в края
на лятото превзел най-важната крепост на остров Крит – Кандия. Но на
следващата година поради дворцовите интриги той отказал да поведе
нов поход срещу Крит и бил екзекутиран по заповед на султана през
януари 1646 г. (Ágoston, Masters 2009: 263).
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Към същото това време се отнася и влошаването на здравето на
султан Ибрахим I, най-вече в психически аспект. Той започнал да се
оплаква
от
непрекъснато
главоболие,
а
психическата
му
неуравновесеност правела вече голямо впечатление. Той все повече се
усамотявал със своите наложници в харема и почти напълно изоставил
държавните дела. Султанът издигнал в ранг на хасеки-султан цели 8 от
своите робини. Освен това той официално се оженил за Тели-хасеки –
истински прецедент в османската история (Ágoston, Masters 2009: 263).
Султанът изразходвал огромни средства, за да угоди на фаворитките си,
което, съчетано с венецианската морска блокада на Дарданелите, се
отразило изключително неблагоприятно на османските финанси.
При тази ситуация великият везир Салих-паша, Кьошем-султан и
шейх-юл-ислямът Абдуррахим-ефенди намислили да свалят султана и да
го заменят с някого от синовете му. Заговорът скоро бил разкрит, Салихпаша бил екзекутиран, а Кьошем-султан била изпратена на заточение.
Скоро след това бунт избухнал и в Анадола, но и той бил потушен и
ръководителят му Варвар Али-паша (бейлербей на Сивас) бил разбит
край Анкара и убит през май 1648 година.
Но истинската опасност идвала от столицата. Там еничарите
устроили заговор и поискали религиозна благословия за него от шейхюл-исляма, каквато и получили. След като ръцете им били развързани,
на 8 август 1648 г. те убили великия везир Ахмед-паша, а султан Ибрахим
I бил заловен и заключен в една от стаите на двореца. Най-големият му
син, Мехмед, който бил на седем години, бил обявен за султан. Десет дни
по-късно детронираният султан Ибрахим I бил удушен, защото
заговорниците се страхували, че верните му хора могат да го върнат на
престола (Ágoston, Masters 2009: 263-264).
Мехмед IV (1648 – 1687) е син на султан Ибрахим I и робинята
Хатидже Турхан (от руски или украински произход). Когато заел
престола бил на 6 години и на второ място по продължителност на
управлението след Сюлейман I (Ágoston, Masters 2009: 370).
Поради малолетието си, през първите няколко години властта
реално била в ръцете на баба му – валиде-султан Кьошем Махпейкерсултан и майка му – Турхан-султан (самата тя била едва на около 20
години). По време на регентството двете жени оформили около себе си
свои фракции от поддръжници. В резултат на заплащането на заплатите
на еничарите в обезценени акчета, през 1651 г. избухнало тяхно въстание
в столицата, по време на което Кьошем Махпейкер-султан била
екзекутирана в двореца Топкапъ. След нейната смърт връх взела
фракцията около Турхан-султан, водена от главния евнух на двореца
Сюлейман-ага (Ágoston, Masters 2009: 370).
Поради нарастващите нужди от средства най-вече поради войната с
Венеция за остров Крит (1645 – 1669), в хазната настъпил сериозен
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дефицит. Султанът бил принуден да повиши данъците. В същото време
избухнала епидемия от чума и лоша селскостопанска реколта. През 1656
г. избухнало ново въстание, за което също значителна роля изиграват
обезценените монети. То продължило няколко седмици и султанът бил
принуден да екзекутира част от фаворитите си, включително и
Сюлейман-ага. Ситуацията се нормализирала след издигането на
Мехмед-паша Кьопрюлю за велик везир. Към края на управлението на
Мехмед IV представители на рода Кьопрюлю заемат редица важни
длъжности в управлението на държавата. Те се разпореждали в
Истанбул, докато султанът резидирал в Одрин – състояние, което ще се
запази и при следващите султани до 1703 г. (Ágoston, Masters 2009: 370).
Според някои изследователи, Мехмед IV използвал лова не само за
удоволствие, а по цял ред причини. Сред тях са инспектиране на
селските райони на империята, прокарване на нови, по-сигурни пътища
за армията, да избягва нежелани посещения на свои везири и да слуша
оплаквания от свои подчинени (Ágoston, Masters 2009: 370).
Султанът водил някои от военните кампании лично, например тази
срещу Реч Посполита през 1672 г., в която го придружавали любимата му
наложница Рабия Гюлнюш Еметулла и синът им Мустафа (Ágoston,
Masters 2009: 370).
След неуспешната обсада на Виена от 1683 г. войските на Свещената
лига постепенно заели обширни територии и към 1687 г. почти всички
османски владения в Унгария преминали в ръцете на Хабсбургите. С това
огромен брой спахии били лишени от своите ленни владения там, което
довело до голям бунт, който се насочил към столицата с искане Мехмед
IV да бъде заменен от брат си Сюлейман. Султанът приел условията без
протест и се оттеглил в Одрин, където починал през 1693 г. (Ágoston,
Masters 2009: 371).
Сюлейман II (1687 – 1691) бил роден през 1642 г. и е син на Ибрахим
I и Салиха Дил-а-шуб-султан 10. Той станал султан на 8 ноември 1687 г.
след абдикацията на неговия полубрат Мехмед IV, от когото бил само
три месеца по-малък (Ágoston, Masters 2009: 547).
Независимо от краткото си управление Сюлейман II успял да
стабилизира армията, администрацията и финансите. На 12 август 1687 г.
османската армия претърпяла голямо поражение в битката при
Нагихаршани, на около 25 км северно от Мохач. Така Унгария била
окончателно завладяна от австрийците, въпреки че гарнизоните в
няколко града все още се държали: Егер (до 17 декември 1687 г.) и Липа
(до 20 юни 1688 г.) (Ágoston, Masters 2009: 547).

Произходът ѝ не е напълно сигурен, но често се счита, че е сръбкиня с
истинско име Катерина.
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На 6 септември 1688 г. австрийските войски превзели Белград и
навлезли на Балканите. В следващата година те нахлули дълбоко в
османска територия, което принудило султанът да вземе крайни мерки.
За да плати на армията, той наредил да бъдат претопени голям брой
златни и сребърни луксозни предмети от двореца Топкапъ и да бъдат
насечени на монети. Сюлейман II привлякъл на своя страна един от
предводителите на бунтовниците в армията – Йеген Осман-паша – като
го назначил за главнокомандващ османските войски на Унгарския
фронт. В крайна сметка, през 1690 г. отново бил превзет Белград и така
северните граници били стабилизирани, но за твърде кратко време.
Султан Сюлейман II внезапно починал на 22 юни 1691 г. в Одрин
(Ágoston, Masters 2009: 547-548).
На престола се възкачил Ахмед II (1691 – 1695), син на Ибрахим I и
Муаззес-султан (произхождаща от Кавказ, може би грузинка), полубрат
на Мехмед IV и Сюлейман II (Ágoston, Masters 2009: 24). Той е роден на 25
февруари 1643 г., когато майка му е на 14 години, а при управлението на
своите полубратя прекарал около 43 години в кафеза.
Скоро след възкачването си на престола, на 19 август 1691 г.
османците претърпели ново голямо поражение при Сланкамен,
северозападно от Белград и загубили в битката над 20 000 души (Ágoston,
Masters 2009: 24, 547-548). Практически цялото управление на султан
Ахмед II преминало при непрекъснати военни поражения.
В началото на управлението си султанът се осланял на способния
велик везир от времето на предшественика си Кьопрюлюзаде Фазъл
Мустафа-паша, който продължил политиката си на прочистване на
администрацията от корумпирани лица. Така били отстранени и
екзекутирани няколко десетки държавни служители, което донесло
частична стабилизация. Те били заменени от лоялни на великия везир
хора (Ágoston, Masters 2009: 24). Той обаче намерил смъртта си в битката
при Сланкамен на 19 август 1691 г. (Ibidem: 24, 547-548).
Въпреки че основните и най-добри австрийски военни
подразделения били заети във войната с Франция, османците не успели
да противостоят дори срещу относително слаби и без особен опит части.
През юни 1692 г. австрийците превзели важната крепост и център на
санджак Варад (Орадея в Трансилвания). Опитите да си върнат
крепостта обезкървили още повече османската армия, което довело до
загубата на друга важна крепост и център на санджак – Гюла – на 12
януари 1695 г. Скоро след това, на 6 февруари 1695 г., султанът починал в
Одрин (Ágoston, Masters 2009: 24).
Почти същата политика била продължена и при следващия султан
Мустафа II (1695 – 1703). Той бил син на Мехмед IV и Еметулла Рабия
Гюлнюш-султан, която била родом от остров Крит (вероятно гъркиня
или италианка). Мустафа II бил роден в Одрин на 5 юни 1664 г. (Ágoston,
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Masters 2009: 410). При неговото управление войната със Свещената лига
донесла още по-големи загуби в Унгария и Морея. Недостигът на
средства за финансиране на военните кампании довел до увеличаване на
данъците и бунтове на редица места, включително и в арабските
територии на империята.
Скоро след възкачването си на престола, Мустафа II обявил
свещена война на неверниците и въпреки протестите на неговите
приближени и военни предводители лично повел армията срещу
австрийците, надявайки се, че с личния си пример ще повдигне морала
на войниците. Първоначално тази тактика се увенчала с успех и на 7
септември била превзета крепостта Липа (Липова, Трансилвания) и била
спечелена битката при Лугош на 21 септември. Скоро след това султанът
се завърнал триумфално в Истанбул, водейки 300 християнски
военнопленника (Ágoston, Masters 2009: 410).
През следващата 1696 г. настъпил обрат. На 7 август руските войски
превзели стратегическата крепост Азак при устието на река Дон. Почти
година османците не отговорили, а на 11 септември 1697 г. претърпели
страшно поражение в битката при Зента в поречието на река Тиса.
Султанът се опитал да заздрави османските позиции в района на град
Темешвар и с част от войската преминал успешно река Тиса. Великият
везир по време на преминаването през реката бил атакуван от
австрийския генерал Евгений Савойски (Принц Ойген) и нанесъл
страшно поражение на османската армия, като половината от войниците
намерили смъртта си – около 25 000 души, включително и великия везир
(Ágoston, Masters 2009: 410).
Вследствие на всичко това, на 26 януари 1699 г. бил сключен мир в
Карловиц (Карловац, Сремски Карловци). Според него, Османската
империя загубила в полза на Австрия почти всички унгарски територии,
запазвайки единствено областта на Темешвар. Областта Подолие била
върната на Реч Посполита, но под османски васалитет останали Влашко
и Молдова. Обширни територии в Далмация и Албания, както и Морея
преминали под венецианска власт. На 12 юли 1700 г. мир бил сключен и с
Русия в Истанбул, според който важната стратегическа крепост Азак
оставала в руски ръце (Ágoston, Masters 2009: 410).
След сключването на мирните договори Мустафа II се върнал в
Одрин, където останал известно време, а след това бил принуден да
абдикира на 24 август 1703 г. Бившият султан починал на 30 декември
1703 г. на 39-годишна възраст (Ágoston, Masters 2009: 411).
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Икономическо развитие
Икономическо развитие през XVI век (до 1585 г.)
И при своето икономическо развитие Османската империя
преминала през различни периоди на възход и упадък, които се
характеризират с редица специфични особености. След въвеждането на
златна монетна единица в Османската империя през 1477 / 1478 г.
използването на златни монети на други държави не било прекратено.
Най-често се срещали венецианските дукати, а османската парична
система допускала в обращение чужди монети. Използването на
дукатите било лесно, защото османските алтъни били със същата
стойност, тегло и златно съдържание (Pamuk 2000: 64). В средата на XVI
в. постъпленията в държавната хазна били огромни. Например през 1553
г. те били 9 022 500 венециански златни дуката 11, от които само
подаръците от християните били 1 500 000 дуката (Schaendlinger 1973: 8 с
приведен подробен регистър на приходите).
Не липсват и спадове. Действително турският флот претърпява
голямо поражение при Лепанто на 7 октомври 1571 г., но тази загуба се
оказва с относително малотрайни последици. Още същата зима е дадена
заповед за усилен строеж на кораби в голям брой османски пристанища
от Египет до Балканите. Строежът на кораби в малки и големи османски
пристанища бързо дава резултат. Въпреки загубените в битката 50
потопени и още 137 превзети османски кораби (от общо 251 кораба в
началото на битката), през пролетта на 1572 г., т.е. едва шест месеца след
това, са произведени около 250 кораба, в това число 150 галери и 8
галеаса, като последните били най-големите по размер кораби в
Средиземноморието по онова време (Norwich 2003: 490). Така само за помалко от година военната мощ на османския флот била възстановена и
то в още по-голяма степен от времето преди битката (Kinross 2002: 272).
От друга страна, по това време е в много добро състояние и сухопътната
армия. Големите приходи на османската държава се доказват и от
протокола на венецианеца Джанфранко Морозини, който ги изчислява
на 8 000 000 дуката (Schaendlinger 1973: 9 с цит. лит.), а личното богатство
на султан Мурад III (1574 – 1595), прочут със своята алчност, се изчислява
на 12 000 000 златни дуката (Ibidem: 9).
Данните за покупателната способност и заплащането на труда са
оскъдни. Според малкото запазени дневната заплата на неквалифициран
строителен работник в Истанбул през XVI в. била 5-6 акчета (т.е. 1/10 от
златната монета). Майстор зидар получавал 10-12 акчета на ден. От
официалните ценови листи на Истанбул за 1525 г. личи, че 1,5 кг хляб и
11
От тях за издръжка и заплати на войската се изразходвали около 2 500 000
(Schaendlinger 1973: 8).
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0,6 кг агнешко месо струват 1 акче, а през същата година един алтън се
разменял за 59 акчета (Pamuk 2000: 67).
И преди, и след 1585 г. в паричните разплащания все още се
използвало предимно акчето и в османските документи всички данъци и
такси били изчислявани в акчета, дори и в територии като Унгария,
Багдад и Басра, където те изобщо не участвали в обращението (Pamuk
2000: 67-68). В случаите, когато при документите се използвали по-стари
регистри, всички разчети отново се преизчислявали в акчета (Ibidem:
67), но за Балканите и османската част на Унгария плащанията се
изчислявали първо в ресм-и флори (златни флорини), а след това те се
преизчислявали в акчета (Berindei, Veinstein 1982: 315-316). Не липсват и
изключения, като например в един документ за Йерусалим, плащанията
в който са изчислени в златни мамелюкски монети (Pamuk 2000: 68, n.
33). Понякога, но изключително рядко, някои съвсем малки разплащания
били изчислявани и в медни монети, но през почти целия XVII в.
мангъри почти не са сечени (Pamuk 2000: 68), с изключение на някои
монетарници в Източен Анадол. Но медните монети циркулират много
ограничено поради намаляването на покупателната им способност след
разразяването на кризата през 1585 г. и двойното повишение на цените
на основните стоки.
Турският изследовател Шефкет Памук си задава въпроса защо
османската държава при непрекъснато девалвиращо акче не се опитва да
го замени с друга, например медна (Pamuk 1997: 360-362) или пък поголяма сребърна монета. Според нас отговорът се крие в неадекватните
мерки на османската власт за преодоляването на кризата, при които
държавното управление се стреми да извлече максимални ползи в
конкретния момент поради неотложни нужди от финансови средства,
без да се интересува за бъдещите евентуални последици. В Османската
империя се постига точно обратният резултат: вместо обезценените
сребърни акчета да бъдат заменени с еднаква или близка по стойност
еквивалентна медна монета, се стига до фактическото изчезване и на
мангъра (с изключение на арабските територии). По този начин след
почти пълното изчезване на акчето като действителна монета – то остава
единствено като разчетна единица – почти напълно изчезва и мангърът
за около половин век – между 30-те и 80-те години на XVII в. Медните
монети, разбира се, не изчезват напълно и продължават да се секат
(срвн.: Schaendlinger 1973: 106-114), но тяхното количество е толкова
незначително, че липсата им по турските пазари е очевидна. Таверние
например отбелязва, че в цялата Османска империя никъде не могат да
се видят никакви монети от мед (Tavernier 1677: 15, вж. също: Pamuk 1997:
360, n. 55). В редица европейски страни недостигът на сребро за насичане
на монети е преодолян чрез увеличаване на количеството медни монети
за сметка на сребърните – от Испания и Франция до Германия, Полша,
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Швеция и Русия (Pamuk 1997: 360, вж.: Spooner 1972: 10-86). Те не само, че
са използвани при дребни до средни разплащания, но са приемани от
държавната хазна като редовно разплащателно средство при всякакви
случаи.
Почти пълната липса на медни монети, както правилно отбелязва
Шефкет Памук, е изключително объркваща и необяснима, понеже
кризата от 1689 – 1691 е преодоляна именно чрез насичането на големи
количества мангъри. Тогава за период от около 30 месеца са отсечени
повече от 600 000 000 медни мангъра с тегло ½ дирхам (1,6 г). Тези нови
мангъри първоначално са с номинал половин акче, но властта скоро го
увеличава на едно акче (Pamuk 1997: 360). Тази монетарна политика в
кратки срокове дава много добри резултати и кризата е преодоляна за
относително кратко време, въпреки отказа на някои търговци да
приемат новата монета като разплащателно средство (Ibidem). Освен
това по време на тази реформа е напълнена и държавната хазна, като
постъпилите след реформата средства са със 70% повече от разходите, а
ръстът на приходите от данъци, такси и други вземания за период от две
години и половина е с повече от 10% годишно (Ibidem: 360, n. 58).
Тази реформа е важна и с внесените две преси за насичане на
монети от Англия, което доста ускорява процеса и значително повишава
качеството, въпреки че отделни машинно отсечени монети се появяват и
по-рано – при Мехмед IV (Suchy 1991: 293-294). От друга страна,
насичането на новите мангъри става почти изцяло в централната
столична монетарница (Pamuk 1997: 361) и почти всички нови монети са с
надпис „Кустантиние“ (Pere 1968: 177, № 471). В останалите монетарници
още дълго време се запазва старият ръчен метод. Сред останалите
причини трябва да споменем и изключително важната и скъпоструваща
война с Република Венеция за остров Крит (Cooper 1989: 231-233). Според
Памук османските управници не са имали нито време, нито енергия,
нито средства, за да решат въпросните финансови и фискални проблеми
в годините на войната (Pamuk 1997: 361). Към това трябва да добавим и
охотното приемане като редовно платежно средство на чужди сребърни
монети от страна на различни държавни, обществени, религиозни
институции, от частни лица и дори от държавната хазна (Ibidem: 362).
В различните региони и държави по това време рациото между
златото и среброто се движи между 10 и 16 (Pamuk 2000: 69). Така
талерите с тегло 25 – 30 г се равнявали на златния дукат (за йерархията
на монетите в Западна Европа и за употребата им вж.: Grierson 1971: 45-60;
Spufford 1988: 363-377; Braudel 1972: 462-542; Spooner 1972: 7 f.; Munro 1988:
387-423). В крайна сметка едрите сребърни монети почти изместили от
пазарите на Европа златните. В Османската империя тази празнина така
и не била запълнена през XVI – XVII в. Алтънът си оставал твърде голям,
а мангърът и акчето твърде малки за обичайните ежедневни
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разплащания. Един златен султани през XVI в. се движел между 45 и 60
акчета и дори до 65 (Pamuk 2000: 63, Table 4.1, 70). В Османската империя
има откъслечни опити за отсичане на по-големи сребърни монети. За
пръв път монета от 5 акчета (бешлик) е отсечена още в средата на XIV в.
при Орхан I (1326 – 1359), но в следващите десетилетия бешлици изобщо
не били сечени, а монета от 10 акчета (онлик) се появява при Мехмед II
(1451 – 1481). Тези монети се секат само в три монетарници – Кустантиние,
Новар и Серес (Schaendlinger 1973: 92-94) – и то в ограничени количества.
Онлици се секат и от Баязид II (1481 – 1512), а няколко подобни опита има
и през следващите векове (Ibidem: 96-104). Те отново били сечени
епизодично и то само в отделни монетарници и в малки количества.
Онлици започват да се секат в по-големи количества чак през първата
половина на XVII в. (Schaendlinger 1973: 108-112), но тогава стойността на
акчето вече е спаднала на 120, а дори на 160 акчета за алтън. Монети от 5
акчета са сечени само в Кустантиние при султаните Мурад IV (1623 –
1640) и Ибрахим I (1640 – 1648) (Album 1998: 66). В тази парична система
онликът – най-едрата османска сребърна монета – е с тегло около 2,5 г,
т.е. приблизително колкото 3 европейски гроша и изобщо не може да се
сравнява с талерите с тегло от 28 – 29 г. Средна по размер и тегло
сребърна монета така и не била въведена от османските власти (Pamuk
2000: 70).
В Османската империя дори стойността на златната монета
султанѝ и медния мангър се преизчислявали в акчета. Вероятно именно
затова някои учени смятат, че още през XVI – XVII в. практически бил
въведен стандартът на монометализма (Gerber 1982: 308-324), въпреки че
той ще се появи чак през XIX в. В много от страните в Западна и
Централна Европа се наблюдават същите процеси и отново липсват
тенденции за държавно урегулиране на рациото между златото и
среброто. Едно от малкото изключения от това правило е Република
Венеция (Cipolla 1982: 63-85; Lane, Mueller 1985: 416-465, 485-491; Spufford
1988: 351-355).
Държавата събира и парични, и натурални данъци и такси от
населението и според някои изследователи събирането на данъци в пари
благоприятствало развитието на пазара, т.е. селяните трябвало да
продадат продукция, за да имат пари за данъците. В много региони част
от старите данъци били запазени, но били преизчислени в акчета
(Pamuk 2000: 74-76). Съществували много данъци, събирани в пари и от
номадите (Lindner 1983: 51-103). Данъкът джизие бил събиран от
немюсюлманите и винаги в пари, но за различните региони той се
движи между 40 и 80 акчета, средно 53 от хане (домакинство), т.е.
приблизително една златна монета годишно (Pamuk 2000: 76), каквито са
и предписанията на Шериата. По времето на Мехмед III джизието било
повишено от 100 на 140 акчета, а през 1605 г. – на 200. Съществуват
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предположения, че още през 1598 г. данъкът достигнал 300 акчета (за
това вж.: Darling 1996: 110-111, n. 81). Трудно е това число да се разхвърли
върху човек от християнското население, понеже числеността на едно
хане е променлива величина, която освен хронологически се изменя и
териториално. За отделните райони и години тя се мени в широки
граници – между 2,7 и 10,1 души на хане (срвн.: Darling 1996: 106-108). В
някои османски територии като Сирия например този данък е в няколко
пъти по-малък размер, като има разлика в данъка, изплащан от
християни (12 акчета) и евреи (22 акчета) (Ibidem: 110-111). Данък джизие
от 140 и повече акчета е в разрез с официално установената от Шериата
стойност от една златна монета годишно. При официален курс на алтъна
от 120 акчета (Pamuk 1995: 962) данък от 200 – 300 акчета превишава
около два пъти и дори повече официално установената норма.
Икономиката по време на кризата от 1585 г.
В края на XVI в. в Османската империя настъпва голяма криза (за
това вж.: Faroqhi 1994: 433-543; Pamuk 2000: 131-148), която засяга и
васалните на османците земи: Влашко, Молдова и в по-малка степен
Трансилвания (Beldiceanu 1957: 70-86; Rizaj 1970: 71-79). Някои учени
търсят нейното начало още в края на XV в. (Sahillioğlu 1983: 269-304),
когато намалява керванната търговия по суша и се откриват новите
презокеански пътища на Изток и Запад, въпреки че, според други,
източната керванна търговия доминира над океанската чак до края на
XVI в. (Steensgaard 1974: 9). Според някои изследователи кризата започва
още със смъртта на султан Сюлейман I през 1566 г., когато сребърното
съдържание на акчето е намалено със 7%, но същите обаче признават, че
истинският срив на паричните пазари в империята започва през 1585 –
1586 г. (Pamuk 2000: 131, 134). Той сам по себе си трудно може да се свърже
с конкретни външни събития, но подобен има и в Сефевидска Персия
през 1584 г. (İnalcɪk 1951: 629-690; Steensgaard 1974: 419). На базата на
щателното изследване на монетите на тази страна редица изследователи
се съмняват в мащабността му и особено във връзката му с османската
криза (Pamuk 2000: 137-138; срвн.: Rabino 1945; Farahbakhsh 1975; Album
1998: 125-129).
През втората половина на XVI в. криза има и в редица страни в
Европа. Тя започва от Испания и постепенно се разпростира по целия
континент, както и в Близкия изток (тогава част от Османската
империя). Вносът на сребро от Испанска Америка нараства от 200 до 250
тона годишно през първата половина на XVII век и до 300 тона годишно
през втората половина на века (Morineau 1985: 564; Attman 1986; Barrett
1990: 224-254). Голяма част от това сребро така и не влиза в значителна
циркулация на европейския континент. Една немалка част от него е
използвана от различни търговци и компании за закупуване на луксозни
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стоки като подправки, порцелан, коприна и чай, от Персия, Индия,
Китай, Индокитай, Молукските острови. В тази търговия с Изтока се
използвало предимно сребро и по-рядко злато и други метали и стоки.
Например въз основа на императорска заповед Китай приемал плащания
само в сребро. Така китайската императорска хазна и тези на
провинциалните управители се пълнели с огромни количества сребро и
то не само от Европа, а и от други страни в континентална Азия и
Япония. При тази търговия съществува друга интересна особеност –
потокът от злато в обратна посока. За разлика от Европа, където
среброто губи част от стойността си, в Китай цената му постоянно се
покачва, а търсенето му нараства значително. Нарастването на
значението на среброто в международната търговия за сметка на златото
е факт през XVI в. Най-голям вносител на сребро тогава е Китай, а найголеми количества са добивани в рудниците в Испанска Америка –
Мексико и Перу. Изследователите, въз основа на анализ на голям брой
документи, достигат до извода, че само в Латинска Америка са добити
около 150 000 тона сребро в периода XVI – XVIII в. (Barrett 1990: 237). Това
количество, съпоставено с добитото в другите големи рудници на
планетата по онова време (за които съществуват данни), съставлява
според някои изследователи около 80% от общия световен добив на този
метал (Cross 1983: 397). Същевременно по-голямата част от среброто,
което достига до Китай в края на XVI и началото на XVII в., произхожда
не от Америка, а от Япония (Flynn, Giráldez 1995: 202). Количеството
сребро, пренасяно от Япония до Китай, е също неравномерно, като някои
години достига до 200 тона годишно, а то се транспортира с португалски,
холандски и китайски кораби.
Кризата в Европа започва около 1568 г. и често се свързва с големия
приток на сребро от рудниците в Новия свят. Това е т.нар. теория на
изобилието, изказана още през 20-те години на XX в. (Hamilton 1929: 338357; 1934: passim). Тя се поддържа от редица учени и в следващите
десетилетия (Braudel 1972: 462-542; Spooner 1972: passim; Flynn 1984: 383417; 1986: 37-60; Fisher 1989: 883-902). След големите експедиции на
Христофор Колумб и другите велики изследователи от края на XV и XVI
в. постепенно са завоювани огромни територии на американските
континенти. Испания овладява лъвския пай от тези земи, включително
богатите на сребро Мексико и особено рудниците край Потоси в
тогавашната испанска провинция Перу (днес старите изчерпани вече
мини се намират на територията на Република Боливия). Тези сребърни
рудници, в които намират смъртта си стотици хиляди индианци, а покъсно и африкански негри, са едни от най-големите в света. Добитото в
Испанска Америка сребро е насичано още там на монети и докарвано на
кораби в Европа. Именно този огромен приток на сребро (а и на злато от
перуанските и други рудници) според някои изследователи дава
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началото на кризата в Европа, засегнала в крайна сметка и
мюсюлманската Османска империя.
Някои учени търсят причините за кризата в други фактори като
увеличаване на населението и урбанизацията, които засягат предимно
Западна Европа (Miskimin 1975: 179-186; срвн.: Goldstone 1984: 1120-1160;
1991a passim; 1991b: 64-68). С тези обстоятелства се обяснява
намаляването на селскостопанската продукция, довела до повишаването
на цените на храните и намаляване на цената на парите. Според други
изследователи кризата обхваща най-рано османските територии в
Близкия изток – Сирия, Палестина и Ирак – и засяга твърде бързо целия
средиземноморски басейн. Турският изследовател Йомер Лютфи Баркан
(Barkan 1975: 3-28) прави анализ на движението на цените в Истанбул въз
основа на няколко оцелели документа – счетоводни книги на имарети,
обхващащи времето от 1489 до 1656 г. Те съдържат списъци с храни,
които били закупувани, както и цените им. За XV в. е запазена само една
книга от 1489 г. Баркан използва и сметководните книги от дворцовата
кухня за 1555 и 1573 г., както и книгите на имаретите в Одрин и Бурса
(Ibidem: 8-17). Всички тези извори трябва да се използват внимателно, що
се отнася до изводите относно цените в империята, понеже това са цени,
които са определени от държавата и нямат нищо общо с пазарните. Друг
проблем при работата с тези стоки е различното определяне от
изследователите на измервателните единици за обем и тегло,
използвани в тях – така например невинаги е посочено какво точно е
килето (истанбулско или друго). Тези анализи са допълнени и повторно
анализирани от Шефкет Памук (Pamuk 2000: 118-123). Въпреки
изключителното значение на документите, някои от заключенията на
Йомер Баркан не се подкрепят изцяло от изследванията на други учени
(Беров 1976; Berov 1974: 168-178; Sundhaussen 1983: 169-181).
Водещите хранителни продукти, закупувани за султанската кухня и
имаретите, са: яйца, зехтин (или други растителни мазнини), мляко, мед,
захар, овнешко месо, нахут, брашно и ориз. Анализът, направен от Йомер
Баркан (Barkan 1975: 3-28) и допълнен от Шефкет Памук (Pamuk 2000: 118123), показва постепенно покачване на цените на посочените основни
хранителни стоки. От края на XV до края на XVII в. цените им са се
покачили средно около пет пъти. Допълнителна трудност и разход
създава и фактът, че по това време в империята функционират на
практика няколко държавни хазни, както и отделни бюджети, като
постъпленията в хазната също се разпределят по три отделни параграфа
(Ihsanoglu 2001: 568).
Цените на останалите стоки в Османската империя не бележат
същото покачване, както хранителните продукти. Така например при
копринените дрехи са констатирани редица, понякога значителни
увеличения или намаления на цените. При сравнение на отделните
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копринени артикули се забелязва, че в периода 1596 – 1614 има
значително покачване на цените между 2 и 4 пъти в сравнение с периода
1545 – 1548, след което се наблюдава значително спадане (срвн.: Faroqhi
1994: 454, Tab. II:5). Потреблението на този тип скъпи стоки може да се
счита за елитарно. Самата коприна се доставяла необработена, най-вече
от Персия (Ibidem: 482, 502-503), а сурова коприна се произвеждала и на
османска територия – в района на сирийския град Тарабулус аш-Шам
(Триполи, днес на територията на Ливан) (Ibidem: 506-507). Причината
за промените на цените на копринените дрехи е най-вече промяната на
държавните такси, които през 80-те години на XVI в. са постепенно
повишени повече от два пъти, а в края на века – значително понижени
(Ibidem: 454, Fig. II).
Цените на европейския континент за около 150 години от началото
на XVI до средата на XVII век се покачват двойно, а на места и тройно, а
някои изследователи дори считат, че увеличаването на цените на
храните засяга целия свят (Darling 1996: 35-36). В редица държави това
води до значителна инфлация, свързана с намаляване на стойността на
среброто. Тя бележи ръст от около 600% за период от век и половина.
Кризата довежда до редица неочаквани последици. Ширещата се
корупция и желанието на силните фигури във властта довеждат до
анархия. Някои райони на империята остават почти безстопанствени и
се радват на фактическа самостоятелност. Противопоставянето между
централната и местната власт се оказва с благоприятни последици за
местното християнско население в някои периферни региони. Типичен
пример в това отношение е Атина с нейната околност. През първата
половина на XVII в. градът с население от 12 000 ханета е феодално
владение на къзлар-агасъ – главният сред черните евнуси в двореца – с
приход от 30 000 златни дуката годишно (Sugar 1996: 213). Но това
владение било превърнато във вакъф, като последиците от това са загуба
за хазната на значителен приход; фактическо изключване на града от
властта както на санджакбея на Евбея, така и на главния евнух (Ibidem).
Приходите от пристанищните митници за османската хазна също
били значителни. Например от егейските пристанища в централната
част на Западен Анадол през 1604 – 1607 г. приходите са около 2,5 млн.
акчета годишно. Най-големи са те от Хиос-Чешме: 1 064 025 акчета за
периода 03.05.1604 – 03.05.1605 г.; Смирна: 1 332 733 акчета за периода
03.05.1606 – 03.05.1607 г., и Фоча: 158 434 акчета за същия период (Faroqhi
1994: 506, Tab. II:12). В следващите десетилетия, след 50-те години на XVII
в., пристанището на Измир започва да играе още по-значителна роля.
Това е свързано с войните на Османската империя със Сасанидска
Персия и несигурността на сухоземните керванни търговски пътища
през пустинята. Така ролята на морската търговия нараства, но и се
измества в западна посока: от сирийското Средиземноморско
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крайбрежие към Егейското крайбрежие на Западна Мала Азия, докато
центърът на източната търговия се измества от Алепо в Смирна (Ibidem:
506-507). Значителни били приходите на османската власт от
африканските територии на империята. Германската изследователка (от
ирано-индийски произход) Сурая Фарокхи анализира стоките и тяхното
количество, изнасяни от османски Тунис към пристанищата на
Марсилия, Тулон и Ливорно. Количеството на изнесеното през XVII в.
жито често надвишава 1500 – 2500 тона годишно, а зехтинът доближава
100 000 литра годишно (Faroqhi 1994: 510, Tab. II: 15, 16).
Османската власт не гледа безучастно на ставащото, но опитите ѝ
се оказват неадекватни. Една от тези мерки е опитът за фиксиране на
рациото между среброто и златото и определянето на официални
задължителни разменни курсове на сребърните спрямо златните монети.
Въпреки мерките, рациото непрекъснато нараствало и османската власт
не успявала да контролира разменните курсове при всички търговски
операции, а те се влияели все повече и повече от принципите на
търсенето и предлагането. В началото на XVI век венецианският златен
дукат бил равен на османския златен султанѝ и се разменял за 54 акчета.
В средата на века разменният курс е вече 60 акчета. Османската власт
използва неадекватни мерки и намалява сребърното съдържание на
акчето през 1566 г., което отприщва още повече рациото. Така един
златен султанѝ вече се разменял за 65 акчета, а реалният пазарен курс
бил още по-голям, особено на Балканите (Pamuk 2000: 134-135). В средата
на 80-те години на XVI в. османската власт фиксира разменния курс на
60 акчета за султанѝ. Разликите в официалния разменен курс и пазарния
довеждат до постепенно намаляване броя на златните монети в
обращение, а в крайна сметка и до почти пълното им изчезване при
разплащанията с османската хазна при внасянето на данъци, такси, както
и при други транзакции, при които задължително бил използван
официалният разменен курс (Ibidem: 135, n. 8).
Докато цените, особено на вносните стоки, достигат значителни
размери (Sugar 1996: 185), приходите от владенията на спахии и висши
османски служители практически намаляват поради обезценяването на
акчето.
Финансовата
криза
е
свързана
с
изключителното
разпространение на корупцията и с увеличаването на броя и размера на
вакъфите, което води до сериозни загуби за хазната. Към това трябва да
добавим и външни причини (скъпоструващите войни с Персия и
Австрия), които изпразват държавната хазна (Ibidem: 185).
В някои територии се забелязва значително намаляване на
християнското население, например в селищата по крайбрежието на
Бургаския залив в следствие от казашките нападения, от действието на
чети (разбойнически или хайдушки?), както и поради други фактори.
Вследствие на нападенията на казаците през първата половина на XVII в.
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част от населението на Месемврия, Анхиало и Созопол е избито, пленено
или търси спасение във вътрешността на страната (Тютюнджиев 1994:
113-116; Грозданова 2000: 112). През XVI – XVII в. в Анхиало функционира
тържище за роби, което, въпреки опитите на османската власт да го
премахне, продължава да действа поне до 1672 г. (Цветкова 1972: 201). От
османските регистри личи, че броят на немюсюлманските ханета
намалява стремглаво: през 1624 г. са регистрирани 599 ханета, а през 1651
– едва 334 (Грозданова 2000: 86). В същото време населението на Европа
се увеличава и от 50 – 60 млн. през 1450 г., около 1600 г. достига 80 – 95
млн. души, но на Балканите се падат едва около 8 млн. човека (Spooner
1968: 32). Освен в Османската империя се наблюдава намаляване на
населението и в Китай при династията Мин, като тогава то спада на 56 –
60 млн. души (Ibidem: 32). В Европа около 1600 г. най-населени са
германските земи – 20 млн., следвани от Франция с 16 млн., Италия с 13
млн., Испания с 10 млн., Реч Посполита – 8 млн. Сравнително по-рядко
населени са Англия (с Уелс) – 4,5 млн., Шотландия и Ирландия – общо 2
млн., а всички скандинавски страни имат население от едва 1,4 млн.
(Ibidem: 32-33). Към 1600 г. в Европа има 10 града с население над 100 000
души (Лондон, Амстердам, Антверпен, Милано, Венеция, Рим, Месина,
Палермо, Лисабон и Севиля) и само два с над 200 000 – Париж и Неапол.
За сравнение, през 1500 г. няма градове с над 200 000, а тези с над 100 000
жители са 4: Париж, Милано, Венеция и Неапол (Ibidem: 35, Map 2). До
този момент няма задоволително обяснение за почти двойното
намаляване на християнските ханета в редица територии на Балканите
под османска власт през първата половина на XVII в.
Девалвация на акчето и навлизане на европейски монети
Според Шефкет Памук разрасналата се криза довежда до голямо
обезценяване на акчето и намаляване на сребърното му съдържание с
цели 44%. Въпреки че според официалните правила от 100 дирхама чисто
сребро трябва да се отсичат 450 акчета, властта наредила от същото
количество сребро да се отсичат 800 акчета. Това е последвано от
официална двойна девалвация през 1584 или 1585 г., като един султанѝ
вече се разменял не за 60, а за 120 акчета (Pamuk 2000: 135). Шефкет
Памук, използвайки предимно писмени извори, изследва промяната на
теглото на акчето от неговата поява през XIV до XVII в. и за 1600 г. той
посочва, че от 100 тебризки дирхама били отсичани 950 акчета, т.е.
теоретичното му средно тегло е 0,32 г (Pamuk 2000: 46, Tab. 3.1, 63, Tab.
4.1, 136, Tab. 8.2).
През последвалите години изследователите съпоставят данните от
писмените извори с нумизматични, например при частичното
изследване на акчетата на султан Мехмед III (1595 – 1603), съдържащи се в
голямото съкровище от Бечин в Югозападна Мала Азия. За анализ са
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подбрани акчета, сечени в две османски монетарници: столичната
Кустантиние (11 896 монети) и малката Анкара (117 монети) (Pfeiffer-Taş,
Schindel 2013: 657-658). Резултатът и при двете монетарници се оказал
един и същ и той отговарял напълно на теоретичното тегло: средното
тегло на изследваните монети от Бечинското съкровище е действително
0,31 – 0,32 г. От приложената диаграма ясно личи все пак, че теглото на
акчето при управлението на султан Мехмед III се движи в доста широки
граници: между 0,15 и 0,45 г, като най-много са монетите с тегло между
0,29 и 0,35 г (Schindel, Pfeiffer-Taş 2010: 226, Tab. II.94, 223, Tab. II.85;
Pfeiffer-Taş, Schindel 2013: 658, Tab. 1, 2). Шуле Пфайфер-Таш и Николаус
Шиндел достигат до много важния извод, че в османските монетарници,
дори и във време на тежка криза, е съществувал стриктен контрол върху
отсичаните акчета (Ibidem: 657-658).
Пфайфер-Таш и Шиндел (Pfeiffer-Taş, Schindel 2013: 653-671)
анализират изключително голямо количество акчета (почти 50 000
екземпляра!), а изводите им дават основание да отрекат почти напълно
твърденията на турския професор по икономика Шефкет Памук за
намаляване на сребърното съдържание на акчето, за слабия контрол над
монетарниците от страна на централната власт и за наличието на
непълноценни акчета в обращение (срвн.: Pamuk 2000: 131-148). Анализът
на Бечинското съкровище – най-голямата до този момент колективна
монетна находка от османски монети – показва, че отклоненията от
стандартите са в рамките на допустимите при ръчното сечене на
монетите отклонения. Вероятно контролът върху монетосеченето
очевидно е бил наистина строг, но на тази основа авторите стигат твърде
далеч и напълно отричат съществуването на криза в османската
фискална система по онова време (Pfeiffer-Taş, Schindel 2013: 663).
Основанията им не са убедителни, понеже се осланят единствено на
факта, че сребърното съдържание на акчето в края на XVI и началото на
XVII в. не е намалено, а си остава непроменено. Кризата обаче има
многостранни измерения; твърде скоро тя обхваща значителен брой
сфери от ежедневния живот в Османската империя. Освен това по този
начин не би могло да се обясни една от най-важните последици на
кризата – значителното намаляване на теглото на акчето (независимо от
запазването на сребърното му съдържание) и превръщането му в
незначителна по размери монетка. Към това трябва да добавим и
масираното навлизане на западноевропейски едри сребърни монети
именно по това време. Забележката, отправена към Шефкет Памук, обаче
е основателна (вж.: Pfeiffer-Taş, Schindel 2013: 663-664). Турският
изследовател действително не е използвал публикациите, касаещи
химическия анализ на османските акчета (напр.: Hüsch, Poniatowski,
Wilski 1998: 12, Tab. 2; вж. също: Kabaklarlɪ, Erüreten 2007: 128-136), които са
били публикувани преди издаването на книгата му.
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Краят на XVI и началото на XVII в. е времето, когато се появяват и
многобройни „неофициални“ акчета. Това са тогавашни фалшификати,
като първата засвидетелствана такава монета е още от времето на султан
Баязид I (1389 – 1402) (Srećković 1999a: 41, Type A 1/I) – с размера и теглото
на нормално акче, но с ядро от мед и тънко сребърно покритие. Такива
фалшиви акчета се съдържат и в други съкровища (Schindel 2007: 100, 107,
№ 158; 2011b: 443, 446, № 60). В Бечинското съкровище Николаус Шиндел
описва 1153 варваризирани акчета. Макар че сред тях се срещат 301
фурета, често тези монети имат сребърно съдържание като официалните
акчета (Schindel 2011a: 18). Известни са съкровища, в които се съдържат
само фалшиви акчета, а върху едно от тях, отсечено в София, е
отпечатана година „нула“ от Хиджра! Освен това самата монета е
комбинация между аверсен и реверсен печат на два различни типа
акчета (Ibidem: 19, № 6). Австрийският нумизмат предполага, че найвероятно тези фалшиви акчета са сечени на територията на днешна
България, и по-точно във или в околностите на София (Ibidem: 19). На
базата на някои колективни находки (Vîlcu 2005: 191-202) и единични
екземпляри (Srećković 1999b: 38-40), произхождащи от Балканите,
Шиндел счита, че и на други места в Румелия са били изработвани
фалшиви акчета (Schindel 2011a: 19).
Обезценяване на монетите в различна степен се наблюдава и в
редица европейски страни през XVI – XVII в. Сравняването на
резултатите показва, че в Османската империя (при акчето) то е найзначително сред всички тях. Ако сравним десетилетието 1530 – 1539 с
периода 1610 – 1614, приемайки първия за коефициент 100, то
наблюдаваме следните резултати: най-слабо е обезценяването в Испания
(98,03) и при вюрцбургския гулден (91,87); в дъното на таблицата с найзначителна загуба на стойност са флоринът на Испанска Нидерландия
(46,55) и османското акче (44,19) (по-подробно вж.: Spooner 1968: 29, Table
2).
В Османската империя чужди монети участвали в редовното
парично обращение на държавата. Като основна причина за това се
изтъква необходимостта от увеличаване на монетните знаци в
циркулация. С течение на времето западноевропейските монети
навлизат масово в османските европейски територии. Те циркулират
свободно в империята, а разнообразието им е голямо. Редица европейски
пътешественици отбелязват, че чужди монети циркулират безпроблемно
по османските пазари, в което те се уверили с очите си (Цветкова 1975:
158, 253; Пенчев 2011: 143). Съществуват, разбира се, и други разнообразни
варианти на проникване на чужди монети. Някои вероятно са донесени
по нашите земи от самите западноевропейци по време на собствените им
военни акции срещу турците. Именно по този начин, а не чрез търговия,
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можем да обясним наличието на ранните европейски златни дукати,
най-вече унгарските (Митев 2013а: 141-142).
Още в началото на XX в. някои изследователи изказват мнението,
че навлизането на западноевропейските монети по османските пазари не
е случайно, а е напълно умишлено действие (Hasluck 1921: 53, 69). Това
мнение се поддържа и до днес (Pamuk 1997: 345-346). Шефкет Памук
настоява, че чуждите монети винаги са циркулирали по османските
пазари (Ibidem: 347). Подобно частично вярно мнение обаче не държи
сметка за мащабността на монетарното нахлуване на огромни количества
сребърни и в по-малка степен златни монети по османските пазари.
Преди разразяването на кризата през 1585 г. тази циркулация на чужди
християнски монети е сравнително ограничена и играе по-съществена
роля единствено в международната търговия в Леванта, а чуждите
монети се използват предимно при сделки между местни и чужди
търговци. Употребата на християнски монети при тези големи търговски
операции е напълно оправдано и благоприятства непосредствения
контакт между местните и чуждите търговци, без да е нужно да се
прибягва до услугите на сарафи.
Европейските монети са слабо разпространени по османските
пазари до втората половина на XVI в., но от този момент нататък
огромни количества едри сребърни монети (предимно талери, но и
други номинали) заливат империята. Те са сечени преимуществено от
американско сребро и стават известни като грош (на османотурски език:
гуруш, куруш), въпреки че така в Европа се е обозначавала друга, много
по-малка монета. В Западен Анадол са слабо разпространени монети на
различни италиански градове-държави и преди 1585 г. Анализът на
публикуваните или съхранени във фондовете на нашите музеи монети
показва, че тяхното количество е изключително ограничено. Освен това,
що се отнася до западноевропейските монети, отсечени преди 1585 г., не
е ясно кога, как и по какви пътища те са навлезли на територията на
българските земи под османска власт. Действително такива монети се
откриват и поединично, но тези, които са част от колективни находки, се
откриват заедно с по-късни монети, отсечени около и след 1585 г., а в
редица случаи и много по-късно. Логичните обяснения за подобен факт
са няколко. Възможно е тези по-стари монети да са били съхранени от
притежателите им извън територията на империята и да са постъпили в
монетната циркулация на Балканите след 1585 г. Втората възможност е
по-ранните монети да са донесени на територията на Балканите по
различни пътища, различни от търговските (например посещение на
притежателя им във въпросната страна или донесени от чужденец), но да
не са влизали в редовна циркулация. Бивайки отсечени от сребро, те са
били съхранени в качеството им на ценност, както са запазвани и
различни накити и други предмети. Чуждите монети, срещащи се на
82

територията на днешна България и отсечени преди 1585 г., не са играели
почти никаква роля като парично средство. Попаднали тук, те найвероятно са били съхранявани като ценност и ако изобщо са влизали в
циркулация, то е било за много кратко време.
Относно начините за постъпване на Балканите под османска власт
на европейските монети преди 1585 г., трябва да отбележим, че те са
няколко. Може би най-често те са донасяни от чуждите армии, воюващи
срещу турците. Така например се обяснява наличието на златните
монети на полско-унгарския крал Владислав III Варненчик, които са
донесени от участници в кръстоносния поход от 1444 г. (Митев 2013б: 141142). По този начин, разбира се, продължават да постъпват чужди монети
и след 1585 г. Именно така, а не посредством икономически причини,
можем да обясним инцидентното присъствие на монетите на руските
царе преди масовото навлизане на руски монети, което се отнася едва
към средата на XVIII в. По-ранните от тази дата според нас трябва да се
свържат с казашките военни морски походи от XVII в. (Кръстев 2012а: 4754). Ето защо те се срещат малко по-масово единствено по крайбрежието
на Бургаския залив, където са открити и две малки съкровища от по 11
сребърни копейки. Първото съкровище от Емона е известно отдавна и
съдържа пет монети на Иван IV Грозни (1533 – 1584) и шест на Борис
Годунов (1598 – 1605) (Герасимов 1938: 454; Харитонов 1998: 271). Другото
съкровище е по-късно (от началото на XVIII в.) и съдържа също 11
сребърни монети (Класнаков, Пеев 2015: 119-123; за тези и други
съкровища от крайбрежието на Бургаския залив вж.: Кръстев 2011: 179-193;
2012а: 47-54; 2014в: 543-558; 2014г: 96-129). Руска копейка се съдържа и в
Ахтополското съкровище (Класнаков 2016: 117-123). Въз основа на анализа
на редица монетни находки едва ли може да се съмняваме, че едрите
сребърни западноевропейски монети навлизат по тези земи, а и не само
тук, след разгарянето на кризата и девалвацията на османските сребърни
монети.
Друга причина за навлизането в обращение на западно- и
средноевропейски монети според нас е липсата на едри и средни по
размер и стойност сребърни османски монети. Към това трябва да
добавим и огромното обезценяване на основната османска парична
единица – сребърното акче. От една страна, теглото му намалява
катастрофално и към 40-те години на XVII в. реално достига
незначителните 0,20 – 0,30 г. Въпреки че не можем да се съгласим с
мнението на големия турски икономист Шефкет Памук, че сеченето на
акчета през 40-те години на XVII в. практически е прекратено (Pamuk
1997: 347), то тяхното количество намалява съществено. Че Памук не е
прав ясно личи от съхранените количества монети и монетни съкровища
от територията на днешна България. Например в съкровището от
Палеокастро (край Поморие) от 552 османски монети се съдържат 1
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онлик, 39 бешлика и 313 акчета на султан Ибрахим I (1640 – 1648), както и
10 акчета на Мехмед IV (1648 – 1689) (Krastev 2011: 186-195). Значително
намаляване на количеството в обращение на основната османска
монетна единица акчето, почти пълната липса на медни мангъри и
значителната стойност на златния алтън довеждат до недостиг на
парични знаци в обращение.
Медните османски мангъри след управлението на султан
Сюлейман I (1520 – 1566) се секат в недостатъчни количества и не могат
да компенсират недостига на парични знаци. Освен това османските
медни монети по принцип не играят съществена роля в икономиката на
империята. Разплащания с фиска посредством медни монети не били
позволени, а те стават излишни и по други причини. Ниското тегло на
акчетата по естествен начин измества мангърите от циркулация. Така в
Османската империя, обратно на всякаква логика, дребните сребърни
монети изместват медните, а не обратното. Медни европейски монети
навлизат в циркулация само инцидентно; подобно е състоянието и с
дребните сребърни европейски номинали. Т.е. естествените празнини в
османската парична система: излишността на медните монети поради
наличието на много дребни сребърни монетни единици; липсата на поедри сребърни монети или по-дребни златни номинали била запълнена
посредством мащабно навлизане на европейски парични знаци. Но този
процес не е случаен и безразборен – в монетна циркулация постъпват
единствено тези християнски парични знаци, които липсват или не
достигат в Османската империя.
Към това трябва да се добавят и други специфични фактори,
нехарактерни за християнските европейски страни. В мюсюлманските
държави съществува предпочитание към сребърните монети, а медните
се използват много по-рядко. Това се наблюдава още от началото на
ислямското монетосечене в Арабския халифат. Въпреки че ние приемаме
това за един вид предразсъдък, не може да се отрече много по-голямото
количество на сребърните пред медните номинали. Въпреки че това не
важи само за ислямските страни, може би единственото изключение е
Русия. Добре известен факт е, че в Русия медни монети се секат много
рядко и в незначителни количества преди времето на Петър I (1689 –
1721). Османската монетна система, характеризираща се с дребните
акчета от 0,3 – 0,6 г, практически не познава големи сребърни номинали
и бихме си помислили, че талерите трудно биха се вписали в общата
парична картина. Факт е обаче, че те много бързо получават широко
разпространение.
Най-много
по
количество
са
холандските
льовенталери и тези на различните германски държави, най-вече на
Австрия. Много добре са приети и испанските монети. Първите
османски сребърни монети, които се доближават по размер и тегло до
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талерите, се появяват едва при султан Сюлейман II през 1687 г. (срвн.:
Pere 1968: 175-176, № 468).
Разбира се, възможно е и обратното обяснение – поради наличието
на голямо количество едри западноевропейски сребърни монети става
безпредметно сеченето на едри османски сребърни монети. Според
някои изследователи европейските монети изключително много
улеснявали функционирането на стоково-паричната размяна и
съдействали за развитието на икономиката (Пенчев 2011: 149). Макар че
трудно бихме се съгласили с подобно мнение, все пак участието на
чужди монети във вътрешната османска циркулация улеснявало
международните търговски връзки и благоприятствало по-лесното им
установяване и по-нататъшно функциониране. При самите търговски
операции вместо използването на еквиваленти за такива служели самите
чужди монети, особено талерите и дукатите. Първите много лесно се
пресмятали в османски акчета или алтъни, а вторите били еквивалентни
на османските златни монети. Все пак навлизането на европейски
монети оказва в много по-голяма степен негативен ефект.
Една от причините за добрия прием на западноевропейските
сребърни монети е качествената им изработка (Пенчев 2011: 144) и
високата чистота на сребърната сплав, от която били изработени поголямата част от тях (Герасимов 1964а: 211). На Балканите се срещат и
европейски монети, които са с намалено сребърно или златно
съдържание, ниско тегло или фурета. Сред монетите са известни и
медни монети, които повтарят размера и изображенията на сребърните,
но са изработени от мед и имат само тънко сребърно покритие, което
често е почти напълно излющено (вж. напр.: Митев, Георгиев 2017: 146148). Подобна монета се съхранява във фонда на ИМ „Искра“ Казанлък
(непубликувана имитация на льовенталер от 1641 г. със сгрешени и
непълни надписи, ИН 3051). Тези монети е възможно да са местни
фурета, изработени в Османската империя, макар че ние трудно можем
да си представим, че подобни сравнително добре изработени монети са
правени тук. Не бива да се изключва вероятността те да са произвеждани
в Европа и нарочно да са пласирани по османските пазари покрай
останалите подобни на вид, но пълноценни монети. Подобно мнение е
изказано от Шефкет Памук (Pamuk 1997: 345-366), но той настоява, че
това е дело на самите европейски правителства с цел да разстроят
османската икономика, което е твърде пресилено. Незначителното
количество на известните непълноценни екземпляри и огромните
мащаби на навлизането на пълноценни европейски монети ни карат да
се съмняваме в подобно предположение. Наблюдава се друга тенденция
– в самата Османска империя са били изработвани многобройни
имитации на най-различни златни монети, най-вече венециански
дукати. Тези непълноценни монети са изработени чрез леене и имат
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намалено тегло, но при почти запазено златно съдържание. Някои от тях
са доста по-леки от истинските. Няколко такива монети се съхраняват в
ИМ „Искра“ – Казанлък, като едната от тях тежи само 2,28 г (Кръстев,
Ибришимова-Петрова 2015: 101-117, № 20) при нормално средно тегло от
3,45 г.
Някои изследователи поставят началото на мащабното навлизане
на големите европейски монети по пазарите на Изтока преди
разразяването на кризата през 1585 г. Шефкет Памук поставя това начало
около 1550 г. (Pamuk 1997: 348), без обаче да се обоснове с никакви
аргументи. Ние смятаме, че изместването на началото на масовото
навлизане на европейските сребърни монети с четвърт век на този етап
на проучванията е неаргументирано. Широкомащабното навлизане на
едри европейски сребърни монети не е характерно само за османските
пазари. След откриването и усвояването на нови морски търговски
пътища към Изтока паричният поток от Европа към Азия става
интензивен. Сребърните монети, отсечени с американско сребро,
заливат не само османските пазари, а продължават движението си още
пó на изток, като достигат до пристанищата на Индийския океан (Pamuk
1997: 348). Изключително интензивен става притокът към Държавата на
Сефевидите в Персия. На територията на днешен Азербайджан (тогава
част от Персия) са засвидетелствани големи колективни находки от
европейски талери от края на XVI и началото на XVII в., чието укриване
се отнася към XVII в. (Раджабли 1997: 102). За монети на Свещената
Римска империя в Персия споменава в своите записки и член на
пратеничеството на император Рудолф II (1576 – 1612) до шах Абас I (1576 –
1629) (пак там: 102, но азербайджанският изследовател неправилно счита,
че пратеничеството е по времето на персийския шах Абас II). Анализът
на монетното обращение в Персия (пак там: 102-103) показва сходството
на чуждите монети в циркулация по персийските пазари с тези по
османските от същото време.
Много по-близо до истината е твърдението, че най-голямо
количество европейски монети навлизат на територията на империята в
периода 1656 – 1669 г. (Pamuk 1997: 353). Данните за тази парична
наличност са въз основа на сведенията на различни пътешественици и
най-вече на Таверние. Въз основа на данните на френския
пътешественик може да се установи, че през османските митници в
посочената епоха преминават около 180 000 000 монети, т.е. над
10 000 000 къса испански монети от 8 реала. Изразена в злато, тази цифра
съответства на повече от 6 000 000 венециански дуката (Pamuk 1997: 350).
Таверние свидетелства, че всяка година в пристанището на Смирна
пристигали средно по 22 кораба, натоварени изцяло със сребърни
монети (Tavernier 1677).
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Много характерен момент, касаещ обращението на чуждите монети
на територията на Османската империя, е, че те циркулират без никаква
санкция или каквато и да е друга форма на намеса от страна на властта.
Местните и чуждите монети циркулират заедно на територията на
империята, но, разбира се, с различна интензивност в различните ѝ
части. След присъединяване на обширни територии в началото на XVI в.
– Унгария, Египет, Близкия изток, Месопотамия и др. – приходите в
османската хазна нараснали значително. В азиатските и африканските
територии на империята още преди завладяването им от турците
циркулирали големи количества чужди монети, но преди голямата криза
те са предимно златни, най-вече венециански дукати. Османското
завоевание практически не донесло значителни промени; единствената
разлика е, че върху новите монети стояло името на османския султан.
След 70-те години на XVI в. ситуацията се изменила коренно –
количеството на златните монети намаляло, а се увеличил делът на
европейските сребърни монети. Ситуацията започва да се променя през
последната четвърт на XVI в., когато войните с Хабсбургите на запад и
със Сефевидите на изток изпразват султанската хазна (Pamuk 1997: 353).
Ситуацията още повече се влошава от сребърната инфлация през XVI в.
(Barkan 1975: 3-28), предизвикана от големите количества сребро,
добивани в американските испански колонии, и доставянето на това
сребро в Европа. Всичко това предизвиква спадане на неговата стойност,
което османската икономика не могла да компенсира поради липсата на
нови големи сребърни находища. И въпреки че добивът на сребро на
османска територия не спаднал значително, намаляването на неговата
стойност се отразява крайно неблагоприятно на местните парични
пазари.
Изследванията на Шефкет Памук показват, че в края на XVI и през
целия XVII в. в османската хазна се наблюдава почти постоянен дефицит
(Pamuk 1997: 354, Table 1). Така през 1650 г. отрицателният баланс в
османската хазна е 154 300 000 акчета, а след слабо стабилизиране през
следващите години достига своя връх на дефицита от 200 600 000 акчета
през 1687 – 1688 г. Още по-стряскащо е, че през същата година всичките
приходи в османската хазна са 700 400 000 акчета (Ibidem). Този
недостиг на средства според предположението на Памук бил запълван с
финансови наличности, натрупани през предходните периоди (Ibidem:
353). Датата на началото на кризата не може да се установи с точност
(Pamuk 1997: 354, n. 33). Докато в продължение на около век основната
османска парична единица е относително стабилна, то около 1575 – 1576
г. започва периодична девалвация на акчето, която обаче е напълно
контролирана и дори инициирана от държавата. Според американския
учен (от турски произход) Джемал Кафадар и турския икономист
Шефкет Памук до 1584 г. от 100 дирхама сребро се насичали 450 акчета,
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докато през 1586 г. монетарниците били инструктирани от 100 дирхама
да се отсичат 850 акчета, т.е. става въпрос за „шоково“ обезценяване от
около 44% (срвн.: Kafadar 1991: 381-389; Pamuk 1997: 355, Table 2).
През същата епоха на редица места се наблюдава значително
намаляване на населението. То засяга и мюсюлманските поданици, за
които се предполага (недостатъчно добре аргументирано), че изоставят
уседналия начин на живот и се завръщат към номадството (Pamuk 1997:
353), но много по-мащабно е намаляването на броя на немюсюлманите.
Почти непрекъснатото нарастване на населението на Балканите, в
Анадола и Сирия достига своя връх през 80-те години на XVI в. От този
момент нататък започва постоянен и значителен спад в редица
територии (Faroqhi, Erder 1979: 322-345; İnalcɪk 1980: 283-337; Faroqhi 1994:
411-636). От анализа на регистрите на населението, направен от
изследователките Сурая Фарокхи и Лейля Ердер (Faroqhi, Erder 1979: 322345), става ясно, че спадът на населението в Анадола не е така мащабен и
постоянен, както на Балканите. По всяка вероятност това се дължи на
предимно мюсюлманското население на областта. Но не така стоят
нещата в християнските територии на империята. По ненапълно
изяснени причини християнското население на Балканите, особено в
източните части и по Черноморското крайбрежие, бележи значително
намаляване (вж. напр.: Грозданова 2000: 86).
В началото на XVII в. чувствително започва да се усеща
доминирането на океанската търговия към Азия в сравнение със
сухоземната (Pamuk 1997: 353). От своя страна това довежда до бърз и
чувствителен спад на търговската керванна активност между
Средиземноморието и Изтока. Всички търговски градове в Леванта от
началото на XVI в., както и самите търговски пътища, са под османска
власт и спадът на търговската активност неминуемо засяга и цялата
османска икономика и голяма част от търговските пристанища в
Източното Средиземноморие започват да чувстват спадането на
търговската активност (Steensgaard 1974: 9).
Кризата в икономиката и търговията засяга силно и областта на
монетното дело. Въпреки че османското акче никога не е спадало към
стабилните парични единици, след 1586 г. започва да бележи
впечатляващи спадове в стойността си и същински обезценявания. Така
например в рамките на малко повече от век то губи по-голямата част от
стойността си. Докато през 1500 г. от един дирхам „чисто“ сребро
(терминът е употребяван в османските документи) се отсичали 420
акчета, то през 1584 г. те са вече 450, през 1586 г. – 800, през 1600 г. – 950, а
през 1618 г. – 1000 акчета. Това положение се запазва до 1650 г. (Pamuk
1997: 355, Table 2), след което то почти престава да се сече (обаче без да се
изгуби напълно). От ранните години на XIV и първата половина на XV в.
е останал само неясен спомен и от първоначалните 1,21 г през 1618 – 1650
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г. са останали едва официалните 0,31 г. Анализът на над 1000 османски
акчета от тази епоха (единични екземпляри и част от колективни
находки от България) показва, че реалното средно тегло след края на
управлението на султан Ахмед I (1603 – 1617) е между 0,23 и 0,26 г. Често
обаче се срещат и монети с тегло едва 0,10 – 0,12 г, отсечени в различни
по-близки или по-далечни монетарници – Едрене, Бруса, Мъсър и др.
Т.е. сеченето на непълноценни акчета не може да се свърже само с
продукцията на отдалечените от столицата източноанадолски и
близкоизточни монетарници, а се наблюдава дори и в най-старите
османски монетни дворове в Северозападна Мала Азия и Тракия.
Девалвацията на акчето се отразява и върху разменната му стойност
спрямо други разпространени в онази епоха монети като венецианския
златен дукат и испанската сребърна монета от осем реала. Докато през
1550 г. един дукат е равен на 60, а 8 реала на 40 акчета, то през 1624 г.
стойността на тези монети по османските пазари е съответно 420 и 320
акчета (срвн.: Pamuk 1997: 355, Table 2).
Около османските акчета дълго време остават нерешени редица
важни въпроси. Един от тях е какво точно се има предвид под термина
чисто сребро, употребяван в османските документи. Трудно можем да се
съгласим, че преди 1585 г. акчето е било сечено наистина от чисто
сребро, без никакви примеси (Pamuk 1997: 355). Въпреки че до този
момент не са известни анализи на сребърното съдържание, дори и
беглият поглед върху съхранените до днес монети показва, че то често се
окислява с оксиди, характерни за съдържащите мед сребърни монети.
Някои изследователи отбелязват, че неизвестно количество мед било
добавяно към сребърната сплав едва след избухването на кризата от 1586
г. (Ibidem: 355). Дори и беглият поглед върху акчетата, отсечени преди и
след тази дата, показва, че няма значителни различия в начина на
окисляването, т.е. и преди това е била добавяна мед, а след 1586 г.
количеството ѝ се е увеличило. Както сам правилно отбелязва Шефкет
Памук, ние разполагаме с писмени данни единствено за годините 1600,
1618, 1624 и 1640 и то не за самото сребърно съдържание на акчето, а за
официална промяна на неговата разменна стойност спрямо
венецианския дукат и/или испанската монета от 8 реала (Ibidem: 355,
notes on Table 2). За останалите години липсват данни както за
стойността на акчето към чуждите монети, така и за цената му спрямо
златния османски алтън. Последният е с непроменени грамаж и златно
съдържание и е приблизително равен на венецианския златен дукат, но
все пак стойността на двете златни монети не е напълно идентична през
отделните години и не могат да се направят напълно точни изводи.
Освен това често монетарниците отсичат непълноценни акчета, които са
под установените от държавата стандарти. Шефкет Памук посочва, че
тези непълноценни акчета се наричали със специален термин – хурде – и
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са споменавани в кадийските записки за отделни съдебни процеси
(Pamuk 1997: 355).
По времето на султан Ибрахим I икономическата криза достигнала
своя връх. Обезценяването на акчето не можело да бъде спряно, а
навлизането в обращение на големи количества европейски сребърни
монети прекратено. В официален османски регистър от 1645 г., отнасящ
се до селата, включени във вакъф в района на Исакча в Северна
Добруджа (Силистренския санджак), се съдържа подробна информация
за икономическия живот по онова време и за различните данъци и такси,
плащани от населението на селата, включени във вакъфа. За всяко село
са изброени всички плащания, налагани върху жителите му, в натура или
в пари (или и двете едновременно). Румънският изследовател Тахсин
Гемил (от татарски произход) отбелязва, че в областта през 40-те години
на XVII в. най-важни били овцете, като за тях се заплащали по 2 акчета на
глава добитък. От друга страна, данъкът върху прасетата е значително
по-висок – около 5-6 акчета, колкото е и данъкът за един вол (Gemil 1983:
169-170).
Османската власт се опитвала да задържи разменния курс на
акчето или да въведе нов. Тази операция се наричала тасхих-и сикке
(корекция на монетосеченето) и била осъществявана няколко пъти –
през 1600, 1618, 1624 и 1640 г. Действително съществуват и орязани акчета,
които циркулирали заедно с пълноценните (Gerber 1982: 310-314;
Sahillioğlu 1983: 296-304; Pamuk 1997: 356), но като цяло акчето се
превърнало в много малка и тънка сребърна монета с тегло често под
0,30 г и дори за по-дребни разплащания били нужни големи количества
(Pamuk 1997: 357). Самата монета станала неудобна за пренасяне и
съхранение поради много малките си размери. Османската власт плахо
се опитала да компенсира тези недостатъци с отсичането на по-едри
монети с номинал 5 и 10 акчета, но те твърде бързо изчезвали от
циркулация скоро след всяка девалвация (за тези по-големи османски
монети вж.: Schaendlinger 1973: 100-112). Според някои изследователи, още
по времето на султан Мурад IV (1623 – 1640) започва сеченето на нова
монета, наречена пара (Ibidem: 110). Тази монета е базирана на някои поранни монетни единици от източните османски провинции Сирия и
Египет и тя е с около четири пъти по-висока реална стойност от акчето.
Но и тази инициатива не изиграва желаната роля, поради ограничения
брой на отсечените монети (Pamuk 1997: 357), а по всяка вероятност и
заради локалното им разпространение в източните османски провинции.
Друг спорен момент е от какъв точно дирхам се отсичал споменатият
брой акчета. Като че ли по-голямата част от изследователите, които са се
занимавали с този въпрос, смятат, че става дума за илханския тебризки
дирхам от 3,072 г (Pamuk 1995: 954; 1997: 355). Също така липсват сведения
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за количеството на отсечените в дадена османска монетарница монети
като цяло и акчета в частност.
След всяка държавна операция по намаляване на стойността на
акчето османската власт се опитвала чрез различни похвати да понижи
цените на отделните продукти. Подобна държавно контролирана
девалвация на паричната единица се наблюдава и в Западна Европа
(Munro 1988: 392-393). Изкуственото понижаване на цените на основни
продукти в Османската империя било предшествано от изготвянето на
дълги списъци на цените на различни стоки. Те се наричали нарх и в тях
често били описвани няколкостотин вида стоки (Kütükoğlu 1983; Kafadar
1991: 381-400; Pamuk 1997: 356, n. 34).
Скоро след девалвацията от 1585 – 1586 г. избухва въстание на
еничарите. Те свалят от власт и екзекутират везира, отговорен за
обезценяването на основната парична единица в страната. Тези събития,
останали в историята като Бейлербейския инцидент, имат много
сериозно отражение в последвалите години. От този момент нататък
еничарите започват да играят съществена роля в политиката и активно
участват в свалянето и възкачването на престола на няколко султани
(Shaw 1976: 193-194), въпреки че това е едва вторият еничарски бунт в
османската история след този от 1444 г. Според някои изследователи
причината за липсата на еничарски вълнения е стабилната османска
парична система и слабата промяна в стойността на акчето между 80-те
години на XV и 80-те години на XVI в. (Pamuk 1997: 356, n. 37, вж. също:
355, Table 2). Самите девалвации имали своите поддръжници сред
пашите и дори сред обикновени войници в столицата, но най-вече сред
някои градски слоеве. Три от общо четирите обезценявания на акчето в
тази епоха са извършени от нововъзкачили се на престола султани
(Pamuk 1997: 356). Съществува предположение, че въпросните финансови
операции са проведени от султаните, за да спечелят благоволението
именно на тези заинтересувани от подобна политика кръгове (Ibidem:
356-357, за подобни финансови операции в Западна Европа вж.: Spufford
1988: 289-318).
Разбира се, при изучаването на съвместната циркулация на
османските и европейските монети от особено важно значение са
големите колективни монетни находки. Сред тях може би на първо
място се нарежда голямото съкровище от Бечин (Югозападна Мала
Азия). То е открито при редовни археологически разкопки през 2000 г. в
руините на изгоряло жилище (Ünal 2010: 3-4). Съкровището е найголямата колективна монетна находка за XVI и XVII в. и се състои от
48 849 ислямски (предимно османски) (Demir, Teoman, Çakmak 2010a:
129-133; 2010b: 390-391; Schindel, Pfeiffer-Taş 2010: 134-389), 842 европейски
(Prokisch 2010: 392-465) монети, както и от 391 разтопени от пожара и
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сраснали се монети (Schindel 2010: 466-467), които не могат да бъдат
определени.
Дълги десетилетия османската власт не предприема сериозни
адекватни мерки за справяне с кризата. Едва след края на войната с
Венеция и превземането на остров Крит от турците започва да се обръща
по-сериозно внимание на финансовите и монетарните проблеми. През
1669 г. било официално обявено, че монети от неблагородни метали
няма да бъдат приемани по никакъв начин от хазната като
разплащателно средство. Освен това всички непълноценни монети
трябвало да бъдат иззети от обращение и предадени на монетарниците
за претопяване (Pamuk 1997: 362-363). През 90-те години на XVII в.
започва сеченето на пълноценна едра сребърна османска монета – гуруш
/ куруш (грош). Съчетана с големите количества нови медни мангъри със
стойност на ½ акче, тя постепенно запълнила празнината в османската
монетна система, която съществувала повече от век.
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НИДЕРЛАНДСКО-ОСМАНСКИ ТЪРГОВСКИ КОНТАКТИ
ПРЕЗ XVI – XVII В.
В началото на XVI в. турците успяват да установят контрол над
голяма част от най-важните търговски сухоземни пътища в Предна Азия.
Според някои изследователи османците не пречат и не спират, а дори
толерират тази търговия, приветствайки стоките от Западна Европа
(Pamuk 2000: 136). Как тогава да си обясним цяла една епоха – тази на
Великите географски открития, в която един от най-важните фактори е
именно почти пълното прекъсване на старите търговски пътища с
Изтока и неимоверното покачване на цените на стоките, внасяни от там?
Именно разстройването на търговията между Изтока и Запада е една от
главните причини за кризата. Османската власт прави редица опити да
ограничи изтичането на сребро към Персия чрез забрани и ограничения,
но те се оказват неуспешни (Ibidem: 136). Непрекъснатите колебания в
цените и количествата, а често и пълната липса на някои стоки, съчетани
с известен недостиг на сребро и отчасти на злато, предизвикват
увеличаване на натиска върху османската фискална система през втората
половина на XVI в. Откриването на нови презокеански търговски
пътища от португалците към Индия, заобикаляйки африканския нос
Добра надежда, и от испанците към Америките ускоряват още повече
намаляването на Източната търговия (Sahillioğlu 1983: 269-304).
Постепенно недостигът на сребро се компенсира с интензивното
навлизане на големи европейски сребърни монети първоначално по
пазарите на османския Близък изток, а постепенно и по територията на
почти цялата империя.
Участниците в международната търговия се променили в края на
XVI в. По това време все по-масирано става участието на английски
търговци в средиземноморската търговия, а една от най-предлаганите
стоки е английската вълна – необработена и като вълнен плат, а порядко като готови дрехи. Така английската търговия постепенно, бавно,
но масирано започва да измества венецианската с подправки и коприна.
По този начин на границата между XVI и XVII в. се сменят не само
участниците в търговията на далечни разстояния, но и стоките, с които
се търгува най-често. През XVII в. средиземноморската транзитна
търговия с подправки постоянно намалява, а се увеличава делът на
кафето (Faroqhi 1994: 482). Вносът от Индия остава непроменен, но делът
на индийския текстил и ориз остава нисък в Османската империя
(Ibidem: 482).
На границата на XVI и XVII в. се увеличава и делът на търговията с
християнска Европа. Търговските пътища по суша са няколко. Първият
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започва от Румелия, преминава през Босна и завършва в Дубровник.
Вторият е свързан с пристанищата Дуръс и Солун, в които често
пристигат венециански кораби, както и такива от контролираната от
испанците Южна Италия (Faroqhi 1994: 486).
Третият търговски път преминава през Влашко и Молдова, като
свързва османските европейски владения със страните в Централна
Европа. Едни от най-важните търговски пътища са свързани с
Трансилвания: Никопол – Сибиу; Русе – Брашов и др. (Faroqhi 1994: 486).
След Трансилвания пътят продължава до Буда и австрийските владения.
Значението на този търговски коридор нараства през XVIII в., когато
английската левантинска компания престава да функционира и
английският текстил достига до османските пазари по суша през Виена
(Ibidem: 486). От дунавските васални княжества тръгва и друг важен
търговски път – към Лемберг (Лвов), по това време в Реч Посполита.
През XVII в. търговският обмен между Лвов и Истанбул бил значителен,
а транзитната търговия между двата града се контролирала от арменски
търговци, базирани в Лвов (Ibidem: 486). Търговията със страните от
Северен Кавказ, Северното Черноморие и Русия преминавала през
Ерзурум. Приходите от неговата митница през XVII в. нарастват и през
втората половина на века достигат 100 000 гроша годишно, докато самата
търговия била в ръцете на арменски и персийски търговци (Ibidem: 518).
Интересен момент е, че международната търговия на Османската
империя с редица страни като Трансилвания, Полша и Русия била в
ръцете на арменски търговци, докато вътрешната била доминирана от
гърци, а от средата на XVII в. последните доминират в търговската
активност дори в столицата Истанбул (Ibidem: 518).
Нидерландско-османските търговски и политически контакти са
разгледани вероятно най-добре от турския историк Мехмед Булут. В цяла
серия свои публикации (част от тях ще бъдат цитирани и коментирани
по-долу) той прави всестранен анализ на икономическото развитие на
Нидерландия и Османската империя, както и на връзките между тях в
периода XVI – XVII в. Редица важни въпроси, касаещи търговските,
политическите и икономическите контакти между холандците и
народите на Османската империя, са засегнати и от други
изследователи 12.
Регионът на Средиземноморието дълги векове преди XVI в. се
оформя като един от основните центрове на световната търговия. От
Целта на този дял, разбира се, не е да бъде направен пълен и детайлен анализ
на икономическите и търговските контакти между Нидерландия и Османската
империя през XVI – XVII в., най-малкото понеже това вече е направено от други
изследователи. Нашата непосредствена цел тук е да се обърне по-голямо
внимание на всичко, което пряко или косвено засяга темата за монетите,
финансите, стоково-паричните отношения, данъците, таксите и т.н.
12
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особено голямо значение е източната половина на средиземноморското
крайбрежие – Леванта, която се превръща в ключова особено по времето
на разрастването на венецианската и генуезката търговска активност. От
друга страна и днешните български земи се оказват вплетени в тези
търговски контакти между западноевропейски търговци и народите под
османска власт. Още през първата половина на XVI в. значителна част от
крайбрежието на Средиземно море попада под пряката или под
косвената власт на османските турци. Така бреговете на Гърция, Мала
Азия, Сирия, Палестина, Египет и Киренайка са включени в пряко
владените от османците земи, а Тунис и Алжир са поставени под
османски васалитет. По този начин контролирани от султана се оказват
значителна част от сухоземните търговски пътища от Изток, които
завършват в източно-средиземноморските пристанища. От друга страна
морската търговия е предимно в ръцете на западноевропейски търговци,
водещи сред които през XVI – XVII в. са холандци, французи и
англичани.
Според Мехмед Булут (Bulut 2002: 199), Фернан Бродел (Braudel 1972:
passim; 1978: 17-27) е първият, който счита, че през XVI в. именно
Средиземноморието е център на търговията в световен мащаб. Днес
вероятно всички учени в една или друга степен споделят това мнение.
Добре известно е обаче, че постепенно центърът на световната търговия
се измества към Атлантика.
Както правилно отбелязва Мехмед Булут, холандско-османските
търговски връзки са много слабо проучени, за разлика от тези на други
европейски страни като Англия, Франция и Венеция (Bulut 2002: 200).
Изследвани са обаче дипломатическите и частично икономическите
контакти, капитулацията от 1612 г. между Нидерландия и Османската
империя (Groot 1978: passim; Erdbrink 1975: passim), както и холандската
търговия в района на Средиземно море (Israel 1986b: 87-108; 1989: passim;
1990: 133-162; Engels 1997: passim; Bulut 2001: passim; 2002: 197-230). Добре
известно е, че търговските контакти между холандците и народите на
Османската империя датират от времето преди 1600 г. (Bulut 2002: 200).
Това се доказва и от нумизматичните данни от територията на днешна
България като наличието на нидерландски монети и то от най-ранните
емисии на тази държава.
Отделни търговци, благородници и официални пратеници от
територията на Испанска Нидерландия достигат до бреговете, намиращи
се под османска власт още през 60-те години на XVI в. Така например с
дипломатическа мисия в Истанбул през 1561 г. е изпратен Гислейн де
Бусбек – пратеник на свещения римски император Карл V (1519 – 1556), а
през 1590 г. холандският пътешественик Георгиус Дуса посещава
Истанбул. Счита се, че по това време в Европа е пренесено и лалето –
първоначално във Виена, а след това и във Фландрия и Нидерландия (за
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тези ранни холандско-османски контакти вж.: Yalçın 1939; Erdbrink 1975: 12; Segal 1993: 10; Bulut 2002: 200, n. 6). През последните две десетилетия на
XVI в. холандски кораби достигат бреговете на Османската империя, но
под английски или френски флаг и под френска защита (Bulut 2002: 200201), т.е. след капитулацията с Франция, подписана през 1569 г. (с
Нидерландия ще бъде сключена чак през 1612 г.). Тя дава право на
французите да допускат и други страни до търговия с Османската
империя при условие, че акостират в османските пристанища под
френски флаг (Kurat 1953: 305-315; Braudel 1972: 625-628; Bulut 2002: 201).
През 1598 г. от страна на Франция тези привилегии са официално
гарантирани от крал Анри IV, който позволява на холандски кораби да
търгуват под френски флаг в османските пристанища (Heeringa 1910: 169;
Bulut 2002: 201).
Нарастването на търговския стокооборот на френските,
английските и нидерландските търговци е свързано с упадъка на
венецианската търговия в Леванта. Последната, обаче, никога няма да
спре напълно, въпреки икономическите трудности и упадъка на
икономиката. Поне до края на XVII в. венецианската република запазва
позициите си в редица пристанища по Източното Средиземноморие.
Тези процеси са хронологически свързани и със значителното
нарастване на пиратската активност (предимно на мюсюлмански
пирати), както преди (Braudel 1972: 883; Bulut 2002: 201), така и след 1612 г.
(Bulut 2002: 202, n. 10).
През последната четвърт на XVI в. холандските кораби изобщо не
достигат до нашите брегове, въпреки че в този период Черно море се
явява едно вътрешно османско море и на пръв поглед липсват пречки за
включването му в търговията на далечно разстояние. Но тук търговските
връзки все още са много слаби, а трябва да се отчете и тогавашната
международна конюнктура и търсенето предимно на източни, а не на
местни стоки. Ето защо е напълно логично, че холандските търговски
кораби се насочват поне на първо време към утвърдените през
предишните векове търговски центрове като Кайро, Кипър и
пристанищата по средиземноморския сирийски бряг (Steensgaard 1967:
13-55). Преди капитулациите холандските търговци са много активни на
османска територия и участват в керванната търговия (Wood 1935: 29).
Мехмед Булут отбелязва, че по същото време търговци от Антверпен (в
Испанска Нидерландия) се присъединяват към чуждестранната
търговска общност в Галата и увеличават присъствието си в сирийското
пристанище Алепо (Bulut 2002: 201-202). Още преди 1612 г. холандците
имат свои консули (De Groot 1978: 90), но увеличаването на холандското
търговско присъствие на територията на Османската империя
предизвиква негативни ответни реакции от страна на установилите се
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вече чужди търговци, най-вече от венецианци и французи (Wood 1935:
44).
Постепенно холандците правят опити за установяване на преки
отношения с османците и на урегулирани търговски контакти. През 1604
г. Генералните щати изпращат до властите в Османската империя
предложение, което последните не бързат да разгледат. Едва през 1610 г.
до Нидерландия е изпратено писмо от капудан-и дерия
(главнокомандващия на флота) Халил Паша с уверение в намерението на
султана да гарантира на холандците право да търгуват под свой собствен
флаг на османска територия (Erdbrink 1975: 3; Kütükoğlu 1974: 38-45; Bulut
2002: 201). Между другото, Халил Паша играе изключително важна роля
за установяване на приятелски отношения между османци и холандци
(Erdbring 1974: 160-161; De Groot 1978; Bulut 2001: 116).
Голяма заслуга по отношение на издаването на капитулацията има
първият нидерландски посланик в Османската империя Корнелис Хага.
Той проявява значително упорство пред тромавите османски
институции, а немалка роля изиграват и подаръците, които той дава при
пристигането си лично на султан Ахмед I (1603 – 1617), сред които са
компас и стратегически карти на света (тези подаръци са описани
подробно в: Heeringa 1910: 266-276).
Британският изследовател на нидерландската история Джонатан
Ървин Израел отбелязва голямото значение за холандците на търговията
в Леванта, която е съизмерима с тази на Холандската Източно-индийска
компания към началото на XVII в. В източно-средиземноморските
пристанища се срещат в изобилие стоки и редки материали като
коприна, памук и мохер, които изобщо не се срещат или са твърде скъпи
в Индия (Israel 1989: 98-99).
През 1611 г. в петиция до Генералните щати амстердамските
левантийски търговци отбелязват, че търговията в Източното
Средиземноморие е сред най-важните за страната (Bulut 2001: 116). Тези
събития се случват скоро след пристигането на първото холандско
дипломатическо пратеничество. На 17 март 1612 г. в Истанбул пристига
Корнелиус Хага. Това е предшествано и съпроводено от непрестанни
дискусии между френските и английските дипломати с Портата (Kurat
1953: 206; Bulut 2001: 116). Тези действия, разбира се, са напълно обясними
и непосредствено преди пристигането на Хага те се опитват да го
дискредитират пред официалните власти и най-вече пред султана. Както
отбелязахме малко по-горе, той се справя с това по един доста
прагматичен за Ориента начин. Французи и англичани използват
дипломатически прийоми и настояват пред Ахмед I (1603 – 1617), че
холандците не могат да получат капитулация, понеже не са независима
държава, а васали на краля на Испания, който, освен всичко друго, е и
враг на турците. В крайна сметка те настояват, че всичко това няма да
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донесе полза на султана, а ще предизвика големи неприятности (Erdbrink
1975: 5; Bulut 2001: 116-117). Френският посланик Ашил дьо Арле-Сонси
дори се опитва да подкупи османския двор, предлагайки 10 000 златни
дуката, за да не бъде издадена капитулация на холандците (Kurat 1953: 116:
Bulut 2001: 117). Опит да попречи на споразуменията между турци и
холандци прави и Дубровник, но и той не дава никакъв резултат
(Винавер 1963: 209).
В крайна сметка тези опити се оказват неуспешни и на 29 сефер 1021
г. от Хиджра (1 май 1612 г.) Корнелиус Хага с поддръжката на Халил Паша
е приет лично от султан Ахмед I на официална церемония в двореца
Топкапъ. Мехмед Булут отбелязва, че по онова време е изключително
голяма чест за чужд посланик, особено на християнска държава, да бъде
приет лично от султана (Bulut 2001: 117). Някои изследователи считат, че
дори самото официално приемане от султана на писмото на щатхалтера,
което Хага донесъл, е достатъчно, за да бъдат допускани от този момент
плавателни съдове под холандски флаг в османските пристанища
(Erdbrink 1975: 5).
В следствие на всичко това, на 5 джемази ел-еввел 1021 г. от Хиджра
(6 юли 1612 г.) на Съединените провинции (Нидерландия) била дадена
първата капитулация (ахиднаме) (Heeringa 1910: 255; Uzunçarşılı 1959: 235236; Bulut 2001: 115-118; 2002: 202). След нея на холандците били издадени
още няколко в рамките на XVII век – през 1634 и 1680 г. (Bulut 2001: 118;
2002: 203, 205-206, 207).
Според капитулацията, дадена на холандците, те получават правото
да извършват търговски операции на цялата територия на Османската
империя под свой собствен флаг. Наред с това, турците трябвало да
освободят всички холандски роби без откуп (Erdbrink 1975: 5). Султанът
се задължава в бъдеще да освобождава, отново без право на откуп,
всички холандски роби, заловени от алжирските пирати, както и да бъде
връщано цялото им ограбено имущество (Bulut 2002: 204). Както
отбелязва Мехмед Булут, след даването на капитулации на англичани и
холандци, французите загубват монопола си да защитават
чуждестранните християнски търговци (харби), както и икономическите
си привилегии в Османската империя (Bulut 2001: 117; 2002: 202). Мехмед
Булут отбелязва, че са съхранени (Düveli Ecnebiye Defterleri в Başbakanlık
Osmanlı в Истанбул) повече от 100 тома архивна информация, покриваща
периода 1567 – 1922 г., от която става ясно, че по време на Османската
империя капитулации са получили цели 32 държави (Bulut 2001: 117, n.
65).
Практиката на даване на капитулации (от лат. Capitulum, поради
изреждането на условията в глави) на християнски държави не е нова за
ислямския свят. Първата е дадена от халифа Харун ал-Рашид на
франките, подвластни на Карл Велики през IX в. По-късно подобни са
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дадени от арабите на редица италиански държави (понеже са
наследници на империята на Карл Велики). Подобни привилегии са
давани и от християнски кръстоносни владетели: от графа на Антиохия
на генуезците (1098 г.), от краля на Йерусалим на венецианците (1123 г.) и
марсилците (1136 г.). Скоро след това султан Салах ад-Дин предоставя
привилегии на пизанците (1173). Подобна практика съществува и през
късния период на съществуване на Византия, чрез предоставяне на
извънредни привилегии и статут на екстериториалност на генуезци,
венецианци и пизанци. Подобни практики, доближаващи се до режима
на капитулациите, съществуват и в Китай, Персия, Япония и Сиам.
Даването на ахиднаме на холандците е от изключителна важност не
само в икономически и търговски аспект. Халил Иналджък отбелязва, че
от това следват и редица други привилегии от политическо и дори лично
естество: обща сигурност на личността и имуществото, като: право на
завещание, свобода на изповядване на християнството, право на
погребение, липса на ограничения при носенето на дрехи, поправка на
корабите, защита срещу пирати, позволение за прошения и искове до
шейх-юл-исляма, статут на екстериториалност (заплата за посланиците,
консулска юрисдикция), премахване на колективната отговорност и т.н.
От тази гледна точка той разглежда капитулацията по-скоро като даване
на привилегии или свобода, отколкото като договор (İnalcık 1979: 11791180). Веднага след предоставянето на капитулацията султанът разпратил
съответните писмени инструкции до кадиите по места, за да бъдат
запознати с правата, гарантирани на холандците (Bulut 2001: 118).
Що се отнася до юридическия статут на представителите на нация,
ползваща се с права на капитулация, съществуват цяла редица
специфики. Така например, консулските трибунали притежавали пълна
юрисдикция в случай на привличане под отговорност на представители
от същата националност – право, гарантирано практически във всички
капитулации, след хартата на правата, дадени на генуезците от Мехмед II
през 1453 г. За това Портата дори не е била уведомявана (Brown 1914: 52).
Изключения има единствено при въпросите, засягащи собственост,
намираща се на османска територия, но пък там се взимали предвид
правата за унаследяване за всяка отделна нация. От друга страна,
въпросите, отнасящи се до разпродаване на имущество на починал,
находящо се на османска територия, остават изцяло в юрисдикцията на
османските съдилища (Ibidem: 52-53). Капитулациите гарантирали
правото на съдействие от страна на посланика, консула или техни
представители пред османските съдилища, в случай на привеждане под
отговорност (Ibidem: 84). Всеки представител на чужда християнска
нация, ползваща се с права на капитулация, при негово собствено
желание може да използва и османските съдилища. Въпреки че
посланиците се опитвали да ограничат тази практика, в някои случаи те
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се съгласявали на това, особено когато става въпрос за сума по-малка от
1000 акчета или ако става въпрос за райони, отдалечени на повече от 9
часа разстояние от консулските служби (Ibidem: 54). Освен
представителите на същите националности, от консулските съдилища
можели да се възползват и представители на други нации (но не и
поданици на султана), ако пожелаят (Ibidem: 66-67, 83). Капитулациите
изрично забраняват на консулските служби и съдилища да извършват
арести на османски поданици, но се допускат смесени съдилища, в които
заседавали трима представители на османската власт и двама чужденци
(Ibidem: 78, 82).
В много отношения капитулацията, дадена на холандците,
предоставя дори още по-големи привилегии в сравнение с по-ранните,
предоставени на други държави. Така например според чл. 46 на
холандските търговци се гарантира 2 – 3% мито, докато за венецианци и
французи то е 5% (едва през 1673 г. митото ще стане 3% и за французите:
Bulut 2002: 204-205, n. 16, 17).
Първата капитулация от страна на Османската империя е
предоставена на французите през 1535 г. Още през 1453 г., след
превземането на Константинопол, на генуезците от Галата са потвърдени
привилегиите, дадени им преди това от византийските императори. Едва
ли е необходимо да отбелязвам, че в издаването на капитулацията на
Франция голяма роля изиграват политическите стремежи на двете
страни на антихабсбургска основа. Предложението на практика идва от
Франция чрез неофициалното изпращане и без правомощия на
Франгипани в Истанбул, който опипва почвата за мисията през 1534 г. на
първия френски посланик при Портата Жан дьо ла Форе (който е и
рицар от ордена на Хоспиталиерите).
Въпреки че капитулацията гарантира свободно акостиране и право
на търговия в цялата империя, в действителност нещата стоят по доста
различен начин. Поданиците на държавите, получили капитулации,
можели да резидират единствено в определени пристанища, а в самите
тях – само в определените тамошни европейски квартали или да отсядат
само в точно определени кервансараи. Западните християнски търговци
имали пълни права на придвижване единствено в утвърдените вече
търговски пристанища като Смирна, Алепо и Галата (Bulut 2001: 118; 2002:
203). Чрез капитулацията на холандците се гарантират същите права и
привилегии, каквито са те и за французи и англичани в предишните,
издадени за тях. Така например в капитулацията от 1612 г. се посочва
(член 6 и 55), че на получилите я се гарантират права над закона и който
османски поданик ги наруши, се счита за бунтовник спрямо султана и
подлежи на съответното наказание (Bulut 2001: 118-119).
Предоставянето на капитулация на нидерландците е свързано и с
привилегии от военно естество, което е изрично отбелязано в чл. 51
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(Bulut 2002: 203-204). Така например ако холандски кораби воюват с
държава, не ползваща се от режим на капитулации, те имат правото да
използват османските пристанища, както и да попълват в тях
продоволствие (Ibidem: 204).
Въз основа на предоставената капитулация на холандците било
позволено да внасят и изнасят по море стоки и от черноморските
пристанища, включително от Трабзон и Кафа, както и да търгуват по
суша към Азов и Москва, а също и да пренасят стоки от египетските
пристанища Дамиета и Александрия до Истанбул и други селища. По
този начин би се установила постоянна търговска връзка между две от
най-важните за османците в икономическо отношение области – Египет
и Северното Черноморие (Bulut 2002: 204).
В голяма степен привилегиите, гарантирани от капитулацията на
холандците, остават за дълго време само на книга. С практическото им
прилагане се заема посланикът към Портата Корнелиус Хага. Въз основа
на това след 1612 г. било позволено назначаването от посланика на
консули и в други градове. Изрично било записано, че холандският
посланик може да назначава консули където поиска (след 1657 г.
консулите били назначавани не от нидерландския посланик в Истанбул,
а от Генералните щати). Постепенно консулски представителства били
открити в Алепо и Ларнака през 1613 г. и в Алжир през 1616 г. (Bulut 2002:
206, n. 21).
Година
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1645
1646
1647
1648
1651
1656
1658

Брой
кораби
34
61
23
33
8
28
40
46
66
80
80
53
39
24

Постъпления
(в гилдери)
3484
5556
1792
3752
832
2767
4104
5086
8458
8857
8730
6625
4405
1975

Таблица 3: Доклад на Директората в Амстердам за кораби, плавали към
Леванта и техните плащания за 1625 – 1658 г. (по Heeringa 1910: 152; Olderwelt
1958: 5; Bulut 2001: 140, Table 5.1)
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Мехмед Булут посочва, че след издаването на капитулацията в
търговията от Амстердам и други нидерландски градове се включили
редица едри търговци като Ян Мунтер, Пауло де Вилем, Герард Реинст и
др. Те се занимавали с износ и пренос на стоки и суровини, като найголям обем бил транспортиран между Балтика и Средиземноморието.
Въз основа на съхранените договори на търговците става ясно, че от
Амстердам корабите се отправяли най-често към Венеция, Крит, Занте,
Кипър, Александрия и други пристанища в Леванта (Bulut 2001: 141, n. 71).
Най-често използваните за акостиране на нидерландски кораби
османски пристанища, в които били заплащани дължимите такси,
понеже се внасяли стоки отвън, са следните: Истанбул, Смирна,
Триполи, Александрия, Искендерун (това сирийско пристанище било
наричано от гърците Александрета) и пристанищата на остров Кипър
(Ibidem: 141-142).
Износът на стоки и търговията като цяло с Османската империя
бил организиран от Директората за Леванта в Амстердам – Directeuren
van den Levantschen handel en navigatie in de Middellandsche Zee
(Директорат за Левантийската търговия и навигация в Средиземно
море), създаден през 1625 г. Неговите представители упражнявали
контрола над търговията и контактите с посланика и консулите в
различните пристанища на Леванта и Северна Африка (De Groot 1978:
235). Наред с всичко друго, Директората се занимава и с митото, което за
стоките, внасяни от Леванта, било установено на 1%. След 1663 г. било
въведено и допълнително мито от още 1% върху по-голямата част от
стоките (Bulut 2002: 209, n. 32, 33). В Таблица 3 са приведени данни за
броя на корабите, плавали до Леванта и за таксите, които те платили на
Директората в Амстердам.
Съгласно капитулационния режим максималното мито, заплащано
от холандските търговци на гюмрюк емин (длъжностно лице,
отговарящо за имперските митници), не трябва да надвишава 3% от
стойността на изнасяната стока. Всъщност възникват чести спорове
между холандските търговци и османските власти, които се състоят в
несъгласие с обявените стойности (Bulut 2002: 209, n. 34). Наред с това
холандците трябвало да плащат и други такси на османската хазна, които
били заплащани от всички търговци. Сред тях са: масдарие (върху
стоките, внасяни от османците), мюрурие или бач-и умур (позволение за
превоз), селамет изн-и (позволение за преминаване на кораб). За да
пренасят стоки от едно до друго османско пристанище, било нужно
издаването на тезкере (лиценз), за да се избегне плащането на други
такси (Bulut 2002: 210). Съществуват документи, доказващи, че
холандските търговци търсели начини да избегнат плащането на мита и
такси, например чрез разтоварване на част от стоката тайно през нощта
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(Ibidem: 210, n. 36). Съществувал списък на стоки, забранени за износ от
Османската империя, който периодично се обновявал (Ibidem: 210).
Някои от износните артикули били ограничени. Шериатът
забранявал износа на военни материали, макар че е много трудно да се
каже точно кои стоки са забранени. Очевидно най-често става въпрос за
коне, оръжия и барут. Не е съвсем ясно защо от Османската империя
било забранено да се изнася грозде. Сурая Фароки сполучливо обяснява
подобна забрана за износ на стафиди от Егейския бряг на Анадола,
понеже оттам се снабдявал Истанбул. Тя се аргументира с факта, че в
Тесалия и Морея такава забрана няма. Подобни забрани има и в
християнска Европа, където редица папи дори правят опити да спрат
изобщо търговията с мюсюлманите. От друга страна, османската власт
не налагала никакви забрани за внос (Faroqhi 1987: 314).
Чуждестранните търговци в Османската империя трябвало да
плащат аваниас (случайни или извънредни плащания) на местните
власти, които се движели между 1 и 2% от стойността на стоките, които
били внасяни или изнасяни. Чуждите търговци често се опитвали да
избегнат плащането им чрез подкуп на местните управители (Bulut 2002:
211). Известни са и документи с настояване за решаване на тези проблеми
(Heeringa 1917: 214).
Редовен налог танза трябвало да заплащат холандските капитани
на кораби на своите консулите по места, но от многобройните прошения
на консулите до Високата порта и Генералните щати става ясно, че
капитаните се опитвали да избягнат плащането ѝ чрез плаване или
акостиране под чужд флаг (Bulut 2002: 211, n. 39), най-често английски,
френски или венециански (Ibidem: 212). На пръв поглед това е в разрез с
холандско-английското търговско съревнование и противопоставяне в
Средиземноморието през XVII в. (Wood 1935: 54-55, 99-100), но
практически главното в търговията е извличането на максималната
възможна печалба. Дейвис счита, че холандските приходи от Леванта
доближават английските (Davis 1970: 203), а Бродел твърди, че те са дори
по-големи през последните две десетилетия на XVI и през първата
половина на XVII в. (Braudel 1972: 544-547).
През последните две десетилетия на XVI в. в Османската империя
започнала да се налага нова система за събиране на мита и такси.
Гюмрюк емините вече били самостоятелни и частни, а понякога дори и
немюсюлмани, и се опитвали да събират колкото се може по-големи
данъци. Запазени са сведения за двама немюсюлмани събирачи на
данъци – Сонос и Бедик Карагьозоглу. Те били братя и резидирали в
Алепо през първата половина на XVII век. През 1616 г. последният влязъл
в спор с холандския консул относно размера на събираните мита и такси
(Bulut 2002: 210, n. 37). Съществуват още множество сведения за
злоупотреби и превишаване на власт от страна на османските събирачи
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на такси (за това вж.: Lane 1958: 401-417; İnalcık 1977: 27-29; De Groot 1978:
216-217). Най-често оплакванията са за опит за промяна на реда на
облагането на стоки или за опит за облагане на стоки, освободени от
мито (Bulut 2002: 210-211).
Разходите на холандските консули били компенсирани от такса,
която трябвало да бъде заплащана от холандските търговци. Поголямата част от разходите са в Истанбул и Алепо, докато по-голямата
част от тази такса била събирана в Смирна, което често предизвиквало
негодувание (Slot 1990: 18; Bulut 2002: 211), например петицията до
Генералните щати от 1615 г. (Steensgaard 1967: 32). Доклад на холандския
консул в Смирна свидетелства, че през 80-те години на XVII в. 7 / 10 от
консулските приходи идват от Смирна, 2 / 10 от Алепо и само 1 / 10 от
Истанбул (Bulut 2002: 211, n. 41).
Изследователите дълги години не могат да стигнат до единодушие
по отношение на дела на холандската средиземноморска търговия в
сравнение с другите основни области на търговски интерес (Балтика и
Източните Индии), както и по отношение на търговските активности на
другите европейски народи, най-вече на англичаните. Някои
изследователи смятат, че холандската средиземноморска търговия (има
се предвид и Западното, и Източното Средиземноморие) не доминира
над тази от Балтика и Източните Индии (Van Dillen 1970; Israel 1989).
Учените като цяло са съгласни, че между 1590 и 1620 г. се наблюдава
нарастване на холандската търговска активност в Средиземноморието,
между 1620 и 1645 г. има регрес, но след това отново се наблюдава
значително повишаване. Едва към края на XVII в. френската търговия
постепенно задминава и холандската, и английската (Bulut 2002: 214-215 с
цит. лит.).
Структурата на експортната и импортната продукция също се
променя. До средата на XVII в. холандските търговци изнасят за
Османската империя предимно сребро, колониални стоки и предмети на
лукса, а след това внасят платове, които използват като суровини за
скъпи облекла, които впоследствие изнасят за османските пазари
(Posthumus 1939: 273; Bulut 2002: 215).
Изследователите се разминават и по въпроса дали отношението на
османската власт към холандците е по-особено или то е съвсем същото,
както и към другите западноевропейски християнски народи. Според
някои учени търговците от Нидерландия са обект на по-различна
политика от страна на османците (Wood 1935: 54-55), докато други
отбелязват, че турците следват една и съща политика с единствено
изключение спрямо венецианците, които, обаче, губят изключително
много своите позиции след избухването на войната от 1645 – 1699 г., като
тяхната роля при търговията с вълнени платове е поета от холандците
(Bulut 2002: 215-216).
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Освен това, някои считат, че след 50-те години на XVII в.
холандците поели голяма част от търговията и от англичаните и част от
стоките, произхождащи от османските пазари, били докарани в Англия
посредством холандски кораби (Wood 1935: 54). При избухването на
англо-холандската война през 1652 г. холандците се възползвали и
изтласкали още повече англичаните от средиземноморската търговия, не
без подкрепата на самите турци (Wood 1935: 55).
Мехмед Булут си задава въпроса за броя на нидерландските
търговски кораби, които посещават османските пристанища в края на
XVI и през XVII в. след издаването на капитулацията (Bulut 2001: 142).
Отговорът на този въпрос не е толкова лесен, понеже в документите са
описани общия брой кораби, които плават между Нидерландия и
Италия, например (100 и повече кораба; за това вж.: Israel 1990: 136; Van
Royen 1990: 73-75, 99; Bulut 2001: 142), но без изрично да е посочено точно
на коя държава принадлежат тези кораби. Въпросът още повече се
усложнява от факта, че голяма част от изследователите (като Фернан
Бродел, Джонатан Израел, Паул ван Ройен) визират остаряла
информация най-вече за нидерландските кораби от Амстердам, без да
отчитат корабите, тръгващи от Хамбург, Данциг, Любек, Ембден и Руан,
плаващи също под нидерландски флаг (за това вж.: Bulut 2001: 142 с цит.
лит. и коментар на мненията). Корабите били подсилени с по-голям
брой оръдия от обичайното – най-често около 25 – 30 оръдия (от два
различни вида: използващи каменни или железни гюлета), вместо 14 – 15
(Bulut 2001: 144-145). До 1625 г. корабите имали най-малко по 10 оръдия, а
след това от Директората в Амстердам било взето решение корабите от
100 ласта (200 тона; 1 холандски ласт е равен на 2 тона), пътуващи до
Леванта, да бъдат снабдени най-малко с 12 оръдия, а тези от 180 ласта –
най-малко с 24 (Ibidem: 145).
Любопитен анализ за произхода на нидерландските капитани на
кораби, пътуващи до османските пристанища, прави Мехмед Булут. Поголямата част от тях са от Амстердам и градовете в северната част на
провинция Холандия. Само няколко са от Ротердам, Делфсхавен и
Шийдам. Сред капитаните, пътуващи често до Османската империя са
Хендрик и Рейер Корнелисен, Ян Якобсен и Франс Янс (Bulut 2001: 144).
Трябва да се има предвид и значителното време на пътуване на
корабите между Нидерландия и Леванта. На базата на налични в
архивите документи, Мехмед Булут счита, че средно то е между 3 и 12
месеца, като често в него е включено и времето на престой в междинни
пристанища (Bulut 2001: 143, n. 85).
Цената на един курс също не била малка. Трябва да се отчете и
опасността от нападения на пирати, както и лошите метеорологични
условия през някои месеци от годината. Така например плаването през
летните месеци било по-евтино. Цената се движи най-често между 700 и
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1000 гилдера на месец, а по-време на война нараства значително. Така
например през 1610 г., цената е 800, през 1611 г. – 750, а през 1623 – 2200
гилдера на месец (срвн. цит. документи в: Bulut 2001: 144, n. 87, 88).
Точният брой на търговските нидерландски кораби, пътуващи до
пристанищата на Османската империя, много трудно може да бъде
установен. Обаче съществуват и по-конкретни сведения, например
писмото от Алепо, посочващо за 9 холандски кораба през 1612 г. (Bulut
2001: 143), а и данните за 1614 и 1616 г. за 10 големи кораба в същото
сирийско пристанище (Heeringa 1910: 486-487; Bulut 2001: 143).
Съществуват сведения, че пристанището на град Алжир в периода 1617 –
1625 г. било посетено от 200 холандски кораба, акостирали с цел
търговия (Heeringa 1910: 1042, n. 451). Между септември 1615 и декември
1616 г. най-малко 85 холандски кораба пристигнали в Италия, от които 7
със стоки, натоварени в пристанищата на Османската империя (Heeringa
1910: 61-62; Israel 1989: 100-101; Bulut 2001: 143).
Около 70-те години на XVII в. холандците се превърнали в главния
износител на мохер от Анадола. В нидерландските градове Лайден и
Хаарлем той бил обработван и се превръщал в много фин мохерен плат,
от който, както и от овча вълна, се изработвали прочутите и много
търсени холандски кърпи, наречени лакенс. Последните били внасяни в
големи количества в Османската империя, най-вече през Смирна и
Алепо (Heeringa 1910: 98, 303; Bulut 2002: 216). Пикът в цената на
нидерландските вълнени продукти, които били внасяни в Османската
империя, бил достигнат през третата четвърт на XVII в. (Israel 1989: 224227). По същото време в Леванта нидерландските льовенталери станали
по-предпочитани дори от испанските монети от 8 реала (Bulut 2002: 216).
За това обаче има съвсем друго обяснение, което ще бъде коментирано
по-нататък в настоящата работа.
Разрастването на средиземноморската търговия довело до редица
промени от икономическо естество и в самата Османска империя. До
края на XVI в. единственото пристанище, в което се забелязва поосезаемо присъствие на западноевропейски търговци, било Алепо. През
XVII в. до него се наредили и Солун, Смирна, пристанищата на остров
Кипър, както и вътрешноконтиненталните градове Анкара и Бурса (Bulut
2002: 217). Постепенно се създават постоянни общности от холандски
търговци, съсредоточени само в определени градове, в които се
извършва по-голямата част от търговската активност. Първата холандска
общност в Средиземноморието всъщност е в италианския град Ливорно
(наричан от немците Легхорн), а на османска територия – в Алепо и
Смирна. След началото на XVII в. се създават холандски търговски
общности (наричани най-често комуни) и в Галата, Кайро и Солун (Bulut
1999: 210-220; 2001: 146). Тези комуни първоначално били с доста скромни
размери. Джонатан Израел отбелязва, че през 1604 г. холандската комуна
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в Алепо била съставена от едва 2 или 3 търговски къщи, които нараснали
до 20 през 1615 г. (Israel 1986b: 92-96, вж. също: De Groot 1978: 21; Bulut
2001: 148).
Както посочват някои изследователи като Мари-Кристин Енгелс и
Мехмед Булут, всъщност първоначално холандските търговски комуни в
Търговска нация
Венеция
Франция
Англия
Нидерландия

1604
1 250 000
800 000
300 000
150 000

1613
850 000
1 750 000
250 000
500 000

Таблица 4: Обем на западната търговска продукция в пари и стоки в
пристанището на Алепо (във венециански златни дукати) (по Israel 1989: 99;
Bulut 2001: 154, Table 5.5)

Алепо били част от католическите „фламандски“ комуни, създадени в
Леванта още пред 70-те години на XVI в. и практически всички
холандски търговци там били католици (Engels 1995: 63-64; Bulut 2001:
146). Детайлните изследвания на произхода на търговците и
корабопритежателите показват, че търговците, товарачите и екипажите
са основно от южната част на областта Нидерландия – от католическата
Испанска Нидерландия, докато повечето от притежателите на корабите
са от независимата северна част на страната. Така например 33 търговци
произхождат от Испанска Нидерландия, а 21 от Съединените провинции
(Bulut 2001: 146-147, Table 5.3). Сред тях също така има и от други
народности – немци и англичани, живеещи в Нидерландия (Ibidem: 147).
Някои от търговците имали широки търговски контакти в редица
държави. Сред най-изтъкнатите е Ламберт ван Твеенхуйзен, чиито
контакти се простират от руското пристанище Архангелск и островите
Шпицберген до Северна Америка, от Северна Африка и Истанбул до
Балтика, Франция, Португалия, Испания и цяла редица пристанища из
цялото Средиземноморие (Hart 1959: 39; Bulut 2001: 149, n. 110). Все пак
холандските търговци срещат сериозна конкуренция сред другите
западноевропейски нации (вж.: Таблица 4).
Навлизането на холандците, наред с французите и англичаните, в
средиземноморската търговия допринесло за съхранението от страна на
османците на равнището на производство на някои стоки и суровини.
Докато през XV и голяма част от XVI в. главни търговски посредници в
тази дейност били венецианските търговци, то след 90-те години на XVI
в. тази роля била поета от западноевропейски търговци. Това довело и
до нарастване на печалбите и на самите османски производители и
търговци, опериращи със западноевропейците, например на заетите в
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производството на коприна в Бурса (Çizakça 1978: 1985). Цената на
коприната там между 1550 и 1650 г. се повишила с 293% (Bulut 2002: 218).
Авторът не отбелязва източник за своето твърдение и дали става въпрос
за повишение на цената спрямо среброто или златото и за такова спрямо
акчето. Защото именно от това време датира най-сериозното
обезценяване на основната османска парична единица.
Мехмед Булут е на мнение, че през XVII в. реално няма намаляване
на производството на материали и стоки в Османската империя, а това е
едва ли не илюзорно и е свързано с повишеното търсене на
западноевропейско облекло, което от своя страна довежда до
съсредоточаване на османското производство най-вече върху редки
суровини, а не върху готово облекло, въпреки че и производството на
последното също нараства (Bulut 2002: 218 с цит. лит.). Турският
изследовател отбелязва също, че в Османската империя през XVII в.
производството на суровини за текстилното производство било поизгодно и носило по-големи печалби, отколкото изработването на
готово облекло (Bulut 2002: 219). В крайна сметка империята се превръща
в основен производител на суровини, които били изнасяни за Западна
Европа, където се превръщали в готова продукция, която пък се внасяла
отново на османска територия (Ibidem: 219-220).
Шефкет Памук счита, че търговският обмен между Западна Европа
и Османската империя остава доста ограничен и съсредоточен в някои
конкретни суровини и стоки, а вносът в империята се характеризира
предимно с луксозни стоки, които тук не се произвеждат изобщо. Ето
защо чак до XIX в. практически липсва конкуренция между османци и
европейци (Pamuk 2000: 23).
Износът от Османската империя на благородни метали бил
забранен. Капитулацията забранявала износа и на стратегически
суровини и стоки като кожа, зърно, но бил позволен износът на такива,
които не били смятани за стратегически като памук и изделия от него,
пчелен восък и др. (Bulut 2002: 205). Като че ли най-търгуваните стоки
били коприната от Алепо и други източни пристанища и холандските
олово, калай, желязо и стомана.
От гледна точка на монетната циркулация и на търговията с
благородни метали, може би най-важен е чл. 1. Капитулацията гарантира
неограничен безмитен внос в Османската империя на златни и сребърни
монети. Тези монети било забранено да бъдат претопявани в османските
локални монетарници и да бъдат пренасичани в османски такива. В тази
връзка до управителите на еялети и санджаци били разпратени нарочни
инструкции от това естество (Bulut 2002: 204). Халил Иналджък смята, че
това било по-скоро в изгода за турците, понеже точно по това време
империята е засегната от голяма криза и страда от недостиг на ценни
метали (İnalcık 1951: 651-661). Вече нееднократно сме коментирали, че
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тази политика в крайна сметка се оказва пагубна за имперските финанси
и довежда до невиждана девалвация на собствените парични знаци и
най-вече на акчето. Освен това, някои изследователи считат, че по този
начин били внасяни на османска територия и голямо количество
фалшиви монети, донесени най-вече от холандците (Bulut 2002: 204).
Излишно е да се споменава, че плащанията на холандските
търговци на територията на Османската империя (и не само там) били
извършвани в монети от благороден метал. Това, разбира се, е
характерно за всички разплащания в онази епоха, а и самите монети
били изработени от злато и сребро. Освен във вид на монети,
благородните метали се търгували във всякакъв вид и de facto
представлявали стока. Анализът на данните за количеството изнесени
благородни метали през втората половина на XVII в. показва, че не се
наблюдава намаляване на обема, а дори може да се говори за
увеличаването му. В Леванта и Източна Азия се наблюдава увеличаване
на износа и единствено в Балтика се наблюдава известно намаляване
(вж.: Таблица 5).
Почти през целия XVII в. се наблюдава повсеместно намаляване на
количеството на транспортираната търговска продукция. През първите
десетилетия на века се достигат връхните точки, след което започва
относително слабо, но постоянно намаляване. То е особено осезаемо
след началото на 20-те години. Така например трансатлантическата
търговия между Испанска Америка и пристанището на Севиля бележи
своя връх около 1608 – 1610 г. и първоначално със слаби пикове и спадове,
започва непрекъснато намаляване след 1622 г. Между 1625 и 1650 г. се
наблюдава спад и в обема на търговията с роби между западното
африканско крайбрежие и Новия свят. Подобно е състоянието и с
източно-индийската търговия, която между 1620 и 1650 г. бележи
непрекъснат спад. След 1624 г. значителен спад бележи и Балтийската
търговия, както и сухоземната (особено на добитък) от Дания до
Търговски регион
Балтийски
Левантийски
Източно-азиатски
общо

ок. 1600 г.
2,0
0,6
0,3
2,9

ок. 1650 г.
2,5
0,8
0,4
3,7

ок. 1700 г.
2,0
1,0
2,0
5,0

Таблица 5: Нидерландски износ на благородни метали (в млн. рийксталери
годишно) (по Attman 1983: 103; Bulut 2002: 220, Table 1)

Нидерландия и Рейнската област (De Vries 1976: 17). Съществуват и
конкретни данни за търговските обороти на холандски търговци, като
например на Адриен Блок от пролетта на 1604 г. Той потеглил с 400тонния кораб „Гроте Рооде Леу“ (Големият червен лъв) от бреговете на
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Зеландия през Ливорно до Кипър, където товарът бил продаден за 11 000
испански 8-реалови монети (Bulut 2001: 146).
Трябва да се отбележи, че източно-азиатската търговия в края на
XVII в. се превръща в най-важната. Към 1614 г. са внесени чрез
пристанището на Алепо, освен стоките, и 0,6 млн. рийксталера (1,5 млн.
гилдера) в испански 8-реалови монети (Bulut 2002: 220). Съгласно друг
регистър за 1683 г. през пристанището на Смирна са изтъргувани стоки
за 0,8 млн. рийксталера (Attman 1983: 93). На тази основа Мехмед Булут
предполага, че холандската търговия с Османската империя се изчислява
на близо 2 млн. холандски гилдера (Bulut 2002: 220). Освен това делът на
нидерландците сред останалите западноевропейски търговци е найвисок. През XVII в. Англия и Франция заедно пренасят около 1 млн.
рийксталера, а Венеция около 0,4 млн. годишно към Леванта (вж.:
Таблица 6). Нидерландските търговци са най-активни в износа на
благородни метали от Западна Европа към Изтока през целия XVII в.
(Bulut 2002: 220-221).
Шефкет Памук отбелязва, че пикът на османския внос на
благородни метали от Европа е между 1656 и 1669 г., което съвпада с
периода на холандския търговски зенит на Левантийската търговия
(Pamuk 1997: 350). Използвайки Таверние, Памук счита, че в Османската
империя, само чрез митниците, са внесени около 180 млн. броя монети,
равняващи се на около 10 млн. испански 8-реалови монети или повече от
6 млн. златни венециански дуката. Към това трябва да се прибавят и
тези, давани като подкупи на различни длъжностни лица и митнически
служители, чиято стойност не може да бъде изчислена. В пристанището
на Смирна пристигали средногодишно 22 кораба с непълноценни
сребърни монети. Авторът предполага, че пълноценни сребърни монети
били изнасяни от османска територия и били пренасичани в
южноевропейските държави в по-нископробни луиджино, които отново
били връщани с кораби в Османската империя (Pamuk 1997: 350).
Търговски път
Балтийски
Левантийски
нос Добра надежда
общо

ок. 1600 г.
1,7 – 2,0
1,0
1,0
3,7 – 4,0

ок. 1650 г.
2,3 – 3,0
2,0
1,7
6,6 – 7,0

ок. 1700 г.
2,3 – 3,0
2,0
3,3
7,6 – 8,3

Таблица 6: Средногодишен износ в благородни метали от Европа към Изтока
(в млн. рийксталери годишно) (по Attman 1983: 12; Bulut 2002: 221, Table 2)

Във връзка със съмненията и недоверието на османските власти
към внасяните монети, но също така и с османския произвол, Ууд
отбелязва, че когато в пристанището на Алепо през 1677 г. пристигнал
нидерландски кораб с товар от 200 000 льовенталера, великият везир
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наредил той да бъде конфискуван и, въпреки че монетите се оказали
напълно редовни, холандците трябвало да заплатят сумата от 15 000
талера, за да бъде освободена пратката (Wood 1935: 101). Все пак,
твърдението на Мехмед Булут, че льовенталерите били най-използваната
западна монета по османските пазари през XVII в. (Bulut 2002: 221) не
отговаря напълно на истината. Той обаче правилно отбелязва, че често
тези монети били транспортирани първо от Нидерландия до Англия, а
едва след това до Леванта (Bulut 2002: 221, n. 61; срвн.: Abbot 1920: 237-238).
Мехмед Булут пише, че холандските търговци донасяли сребро във
вид на монети до Османската империя. Турският изследовател посочва,
че това били рийксталери и льовенталери, които били отсичани от
американско сребро, без да са посочени каквито и да е източници (Bulut
Артикул

Тегло

кохинил от Мексико
индиго от Гватемала
карамфил
кимион
индийско орехче
джинджифил
цинобър
сребро
китови зъби
медна тел
желязна тел
венецианска стомана
данцигска стомана
бразилско дърво
японско дърво
английска дреха
генуезко кадифе

ока 13
ока
ока
ока
ока
ока
ока
ока 14
ока
кантар 15
кантар
кантар
кантар
кантар
кантар
брой
брой

Стойност
(в льовенталери)
12,00
3,00
6,00
4,00
3,50
0,25
3,00
2,00
7,00
40,00
14,00
9,00
8,00
16,00
7,00
80,00
200,00

Таблица 7: Видове търговски стоки и тарифи, описани от нидерландския
посланик през 1675 г.: стоки, внасяни от християнския свят (по Bulut 2002:
225)

2001: 172). Мнението на Шефкет Памук също не е подкрепено с конкретни
сигурни източници, когато твърди, че холандци и англичани отсичали
имитации на полски монети, които били пренасяни с кораби до
пристанищата на Леванта (Pamuk 1995: 965). Нужно е веднага да се
1 ока = 1,282495 кг
По всичко изглежда, че Мехмед Булут тук е допуснал грешка, както вероятно и
при други стоки.
15
1 кантар = 17 600 дирхама = 56,443 кг
13

14
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отбележи, че горните твърдения са близко, но не отговарят напълно на
действителността. Наистина льовенталерите се срещат много често на
територията на Османската империя, където са били използвани като
законно платежно средство дори при заплащане на такси и данъци към
държавната хазна. Това обаче съвсем не се отнася за рийксталерите, от
които са известни само единични екземпляри от територията на
балканските земи под османска власт. Освен това, останалите твърдения
за отсичането на тези монети от американско сребро (не е уточнено дори
какво точно се има предвид тук) и имитирането на полски монети с цел
износ за Леванта, се нуждаят от доказателства. Съществуването на такива
не ми е известно, както не са известни и монети, имитиращи полски
оригинали. Екземпляри от три гроша с лош латински език са известни,
но по всяка вероятност това са руски имитации от майстори,
непознаващи латинския език.
Консулските такси, заплащани от холандските търговци за износ
на стоки от Османската империя, са около 160 000 гилдера 17 годишно
(Heeringa 1910: 429-430), а общият обем на изнесената продукция е почти
1 000 000 гилдера годишно около 1600 г. (Bulut 2001: 154). До края на XVII
в. стоките, с които се търгували, оставали различни що се отнася до внос
и износ, т.е. запазва се структурата на търговията от предишните
Артикул

Тегло (брой)

зърно
вълна
жълт восък
дърво
памук
памучни конци
вълна
стипца
боя
кожа
килим

ока
ока
кантар
кантар
кантар
кантар
кантар
кантар
брой
брой
брой

Стойност
(в льовенталери)
0,66
1,50
22,00
1,00
6,00
18,00
4,50
2,00
50,00
1,25
1,00 16

Таблица 8: Видове търговски стоки и тарифи, описани от нидерландския
посланик през 1675 г.: стоки, изнасяни от Османската империя за
християнския свят (по Bulut 2002: 225)

десетилетия. По-добра представа за стойността на внесените и
изнесените от Османската империя стоки дава списъкът със стоките на
холандския посланик от 1675 г. (Табл. 7 и 8).
16
17

Вероятно и тук турският изследовател Мехмед Булут е допуснал грешка.
1 рийксталер (рийксдаалдер) = 2,5 гилдера; 1 златен дукат = 2,1 рийксталера.
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И накрая, но не на последно място, трябва да се отбележат и
приходите на холандците от пиратска дейност. Действително самите
холандски кораби често страдали от пиратска активност в
Средиземноморието, факт, стриктно отличаващ този регион от Балтика,
където след XV в. проблемът с пиратството е практически напълно
решен. Най-често холандските търговски кораби били нападани от т.н.
„алжирски пирати“, към които се числят и марокански, тунизийски,
турски и други мюсюлмански пирати. Редица изследователи са на
мнение, че нидерландски и английски кораби се занимават освен с
търговия и с пиратство в Средиземно море, особено в периода 1575 – 1580
г. (Tenenti 1967: 61, 83; Goffman 1990: 59; Bulut 2001: 136-137). Фернан Бродел
също отбелязва, че пиратството в средиземноморския басейн бележи
значителен ръст след активното включване в търговията на „северните
нации“ (англичани и холандци) (Braudel 1972: 869, 883).
Някои брегове и морета (Адриатическо, Егейско) през XVI – XVII в.
представляват истински военни зони, в които османската власт е
напълно безсилна да се справи ефективно (Mitchell 1976; Bulut 2001: 136137). Но нападението от страна на пиратските мюсюлмански кораби
(предимно галери) над въоръжени с 20 – 30 оръдия и с високи бордове
холандски и английски кораби не е лека задача. Например
приближаването до и вземането на абордаж на подобен кораб с галера е
почти невъзможно (за повече детайлна информация вж.: Tenenti 1967: 5583). Нападението над холандски и английски кораби от юридическа
гледна точка било възприемано от османската власт като нападение над
приятелска нация (Bulut 2001: 137), като се има предвид, че голяма част от
пиратите са от Алжир и Тунис, които по това време са османски васали.
От някои документи личи, че те не винаги се подчинявали на заповедите
на Портата (Ibidem: 137-138).
Мюсюлманските пирати не се ограничавали единствено със
Средиземно море, а навлизали и в Атлантическия океан. От едно писмо
на османския султан от 1625 г. става ясно, че северноафрикански пирати
достигали с корабите си по време на грабителските си акции чак до
бреговете на самата Нидерландия (Bulut 2001: 138, n. 58).
Какви са били приходите за холандците от пиратска дейност само
може да се гадае, но със сигурност те не са били малки, което личи от
някои документи. Трябва да се отбележи, че холандски кораби нападали
дори и османски в Средиземноморието. Така например в един документ
със съдебен характер е описано пленяването на принц от османската
династия от холандските корабопритежатели Дирк Янц, Петер Сюверц и
Якоб Йохемз през 1640 г. Той бил продаден в Малта за 1350 испански 8реалови монети, заедно с още 8 турски роби, продадени за 391 ⅓
испански 8-реалови монети (Bulut 2001: 137).
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НИДЕРЛАНДСКИТЕ СРЕБЪРНИ МОНЕТИ ПРЕЗ XVI – XVII В.
ТИПОВЕ, НОМИНАЛИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Обща характеристика
Монетосеченето на Нидерландия се характеризира със
значителна децентрализация и с наличието на многобройни типове и
номинали. Монети са сечени във и от името на почти всички провинции.
Освен централното монетосечене, съществуват и провинциални емисии,
както и такива на различни градове. Причините за това произтичат от
факта, че отделните провинции притежават широка вътрешна
автономия, включително и правото да секат монети – централни, но с
името на провинцията върху тях, например различни видове талери и
техни подразделения, и провинциални, с различно оформление за всяка
отделна провинция.
По тези земи талерите са познати още преди Нидерландското
въстание и отделянето на Нидерландия като самостоятелна държава.
Върху круисталера (талер с кръст) е представен Бургундски кръст и той е
в обращение във всички провинции, обединени в Испанска
Нидерландия. След освобождението на северните части от испанска
власт в Съединените провинции са в обращение различни видове
монети. По-голямата част от тях се срещат изключително рядко по
българските земи, например рийксталерите, арендсталерите, сребърните
дукати, както и всички видове медни монети.
В известен смисъл нидерландските монети продължават
традициите на Свещената Римска империя в областта на монетното дело.
Не е без значение, че до 1648 г. територията на Съединените провинции
де юре се числи към състава на Свещената Римска империя на
германската нация. От тази гледна точка напълно в реда на нещата е
отсичането на монети от името на свещените римски императори в
някои нидерландски градове като Зволе, Кампен и Давент (в провинция
Оверийсел). В същите тези градове се секат и монети от типове и
номинали, характерни за Съединените провинции, но не и за
германските земи. От друга страна, емисиите за Свещената Римска
империя на споменатите градове са практически еднотипни и с еднакъв
номинал (флорини или гулдени от 28 стуйвера) с тези, сечени в
германския град Емден (главният град на Източна Фризия) и на други
места в империята.
Скоро след появата им нидерландските льовенталери стават
много популярни практически в цяла Европа, Мала Азия и Леванта.
Откриват се дори в Америка, Цейлон и Австралия, където циркулацията
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им е свързана с тази на испанската монета от 8 реала, с която имат една и
съща стойност. Разпространението на льовенталерите практически по
всички земи, владени от холандци, още веднъж потвърждава
становището, че те са сечени изключително с търговска цел. Това обаче
съвсем не означава, че те са предназначени единствено за търговията с
Леванта. В крайна сметка те се откриват на почти всички континенти и
то в немалки количества.
В Нидерландия са сечени голям брой талерови монети като цяло,
предназначени както за вътрешния пазар, така и с търговска цел.
Неслучайно един от най-добрите познавачи на нидерландските монети
Андре Делмонте отбелязва: „Не трябва да се забравя, че значителна част
от монетосеченето е предназначено за износ и някои емисии никога не
са циркулирали в границата на самата държава.“ 18 (Delmonte 1967: 186).
Типове, номинали и варианти
Филипсталер (Philipsdaalder)
Името филипсталер (филипсдаалдер) произлиза от името на
испанския крал Фелипе II (1556 – 1598). В северните провинции тази
монета се сече само в периода 1576 – 1581 г., има номинално тегло от 34,27
г. при проба 0,833 (28,55 г. чисто сребро). Много по-масово се сече в
южните провинции, останали под испанска власт.
Върху аверса на монетите, сечени в Брабант, е изобразен
испанският монарх, надясно с надиплена яка, под него е годината, а
надписът гласи: PHILIPPVS D G HISP ANG Z REX DVX BRAB. Името на
Фелипе II (1555 – 1598) се среща и в съкратен вариант – PHS (вж. напр.:
Delmonte 1967: 15). Върху реверса е представен бургундски кръст,
образуван от два скиптъра, зад хералдически щит – гербът на Кралство
Испания, като съставна част от него, в малък щит, е представен гербът на
Херцогство Брабант. При изобразяването на испанския герб при
филипсталерите са познати поне два варианта – с и без герба на Гранада
като съставна част от него, като вторият вариант е много по-рядък (вж.
напр.: Delmonte 1967: 11). След 1580 г. и завладяването на Португалия в
испанския герб е включен и нейния като негова съставна част в по-малък
щит (Delmonte 1967: 27). Надписът върху реверса е: DOMINVS MIHI
ADIVTOR (брабантски филипсталери вж. у: Delmonte 1967: 11-27).
Освен в Херцогство Брабант филипсталери са сечени и в други
субекти на Испанска Нидерландия: Херцогство Люксембург с надпис
18
“It must not be forgotten that an important part of the coinage was intended for
export, so that some issues never circulated at all within the borders of the country
itself.”
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DVX LVCEMB (Delmonte 1967: 28); Херцогство Гелдерс с надпис DVX G,
GEL или GELR (Gelder, Hoc 1960: 210.6; Delmonte 1967: 29-33; Zonnebloem
2000b: 3; Филипсталерите на Графство Гелдерс и провинция Гелдерланд
са сечени последователно в следните монетарници: Ниймеген от 1577 до
1582, Зутфен от 1582 до 1583 и Хардервийк от 1583 до 1591, срвн.:
Zonnebloem 2000b: 3); Графство Фландрия – COMES FLANDR (Delmonte
1967: 34-37); Графство Артуа – CO ART (Dewismes 1866: 10.126; Gelder, Hoc
1960: 210.9; Delmonte 1967: 38); Графство Холандия – COMES HOL (Gelder,
Hoc 1960: 210.11; Delmonte 1967: 39-41; Zonnebloem 2000a: 1-2); Графство
Зеландия – COM ZEL (Gelder, Hoc 1960: 210.12; Delmonte 1967: 42;
Zonnebloem 2000b: 29); Графство Намюр – COM NAMVR (Gelder, Hoc
1960: 210.13; Delmonte 1967: 43-44); град Турне – DNS TORN (Gelder, Hoc
1960: 210.14; Delmonte 1967: 45); град Утрехт – DNS TRAIEC (Gelder, Hoc
1960: 210.16; Delmonte 1967: 46-47); Оверийсел – D TRS ISSVL (Verkade 1848:
140.1; Gelder, Hoc 1960: 210.17; Delmonte 1967: 48-50; Zonnebloem 2000a: 28).
Монети от ½ филипсталер са сечени, освен в посочените по-горе
места, също и в Графство Ено с надписи: CO HAN (Gelder, Hoc 1960:
210.10; Delmonte 1967: 70) и във Фризия – DNS FRISI (Gelder, Hoc 1960:
210.15; Delmonte 1967: 78).
Рийксталер (Rijksdaalder)
Названието рийксталер (рийксдаалдер на холандски език) в
превод означава „държавен талер“. Съществуват няколко типа и подтипа,
някои от които се различават съществено един от друг и поради тази
причина най-важните от тях ще разгледаме отделно в следващите
параграфи.
Произходът на рийксталерите е пряко свързан с германските
райхсталери, което е напълно нормално – все пак нидерландските земи
се числят към територията на Свещената Римска империя на
германската нация и въпреки войните с Испания холандците се стремят
винаги да са в добри отношения с империята. Често го демонстрират и
чрез монетосеченето.
Рийксталерите са предназначени за циркулация в самата
Нидерландия и само инцидентно напускат нейната територия.
Рийксталерите са сечени за отделните провинции на държавата и са от
два вида: нидерландски и характерни за всяка отделна провинция
(например западнофризийски). Двата типа се различават съществено
както по изображенията, така и по надписите. Теглото им обаче е
еднакво: 29,03 г, както и сребърното им съдържание: 885/1000.
Рийксталерът първоначално бил равен на 50 стуйвера или 2 ½ гилдера,
но опитите за стандартизация на тази разпространена монета не са
напълно успешни и се наблюдават множество отклонения в различните
провинции (Mossman 1993: 38).
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Върху аверса на рийксталерите има допоясно изображение на
свещения римски император, най-често Фердинанд III (1637 – 1657),
надясно, с ризница, който с лявата си ръка държи панделка с
хералдически щит с герба на провинцията. Съществуват два основни
варианта на аверсното изображение. При първия вариант императорът е
с корона и държи в дясната си ръка подпрян на дясното му рамо скиптър
(Verkade 1848: 171.1; Delmonte 1967: 724; Zonnebloem 2000b: 60), а при
втория е без корона и държи подпрян на рамото меч (Verkade 1848: 171.2;
Delmonte 1967: 722; Zonnebloem 2000b: 60). Надписът и при двата
варианта е идентичен с различия единствено при съкращенията на
отделните думи – FERDINAND III D G ROM IMP SEM AVG.
Върху реверса на рийксталерите е представен гербът на
Съединените провинции – разярен лъв в ход наляво в испански
хералдически щит, върху който е поставена корона, а от двете страни на
щита е годината. Надписът на монетите, сечени в град Зволе, е: MONETA
ARG CIVITATIS ZWOL.
В град Гронинген е сечен т.н. синт-Янсрийксталер (Sint
Jansrijksdaalder). Тази монета получава названието си от народната
нидерландска транскрипция на името на св. Йоан Предтеча и Кръстител
(sint Jan, опростено от sint Johannes), който е изобразен на аверса в цял
ръст, насреща, държи градския герб. Надписът е: MONE NOVA ARG
GRONINGENSIS. Върху реверса е представен гербът на Свещената Римска
империя – двуглав орел, с нимбове около главите и с кълбо с кръст и
корона между тях. На гърдите му е изобразен в хералдически щит
градският герб. Надписът на реверса представя титулатурата на
свещения римски император Рудолф II (1576 – 1612): RVDOL II ROMANO
IMPE SEMPER AVGV. Тези монети не са пускани в обращение (Verkade
1848: 184.2; Delmonte 1967: 731; Zonnebloem 2000b: 83), за разлика от
монетите от ½ син-Янсрийксталер от емисия 1602 г. (Delmonte 1967: 732;
Zonnebloem 2000b: 83).
Съществуват
множество
рийксталери,
имащи
отделни
наименования, които ще разгледаме накратко по-долу.
Нидерландски рийксталер (Nederlandse rijksdaalder)
Тези монети са сечени по същия стандарт като рийксталерите, но
имат съвсем различни изображения и надписи. Върху аверса е
представен обобщен образ на щатхалтера, понякога персонифициран, но
в повечето случаи обобщен. Изображението е допоясно на мъж с брада и
мустаци и лавров венец, надясно, който държи в дясната си ръка меч с
острие, насочено нагоре и подпряно на дясното му рамо, а с лявата
държи панделка, излизаща от хералдически щит. Нидерландските
рийксталери, сечени в отделните провинции, се отличават именно по
този гербов щит, изобразен върху аверса на монетите, както и по
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надписите. Така например върху аверса на тези, отсечени в провинция
Гелдерланд, надписът е: MO ARG PRO CONFOE BEL GEL (Verkade 1848:
9.1; Delmonte 1967: 938; Zonnebloem 2000b: 10). При монетите на другите
субекти надписът завършва по следния начин: Холандия – HOL (Verkade
1848: 46.4; Delmonte 1967: 939; Zonnebloem 2000a: 5-6); Фризия – FRIS
(Verkade 1848: 122.3; Delmonte 1967: 947; Zonnebloem 2000b: 70-71); Западна
Фрисландия – WESTFRI (Verkade 1848: 64.3; Delmonte 1967: 940;
Zonnebloem 2000a: 18); Зеландия – ZEL (Verkade 1848: 85.1; Delmonte 1967:
941; Zonnebloem 2000a: 32); Утрехт – TRAIEC (Verkade 1848: 103-104;
Delmonte 1967: 942-946; Zonnebloem 2000a: 47); Оверийсел – TRANSI
(Verkade 1848: 138, 217.2; Delmonte 1967: 948-951; Zonnebloem 2000b: 32-33).
При екземплярите, отсичани в градовете на държавата, целият надпис е
малко по-различен: Кампен – MO ARG CIV IMP BELG CAMPENSIS
(Verkade 1848: 161.2; Delmonte 1967: 952; Zonnebloem 2000b: 53); Зволе –
ZWOLL (Delmonte 1967: 953; Zonnebloem 2000b: 60).
Реверсът на нидерландските рийксталери е много близък до този
на рийксталерите. Отново е представен гербът на Съединените
провинции, но лъвът в дясната си лапа държи меч, високо вдигнат над
главата, а в лявата – сноп от 7 стрели, символизиращи седемте
обединени провинции. Много любопитна за българина е латинската
сентенция, изписана на реверса: CONCORDIA RES PARVAE CRESCVNT,
която в превод може да се тълкува като „Съединението прави силата“
или по-точно – „Чрез малките неща се създават големите“. Произходът
на фразата е от Bellum lugurthinum (10, 6) на Гай Салустий Крисп, където
в речта си кралят на Нумидия Миципса (148 – 118 г. пр. Хр.) между
другото заявява: „Nam Concordia parvae res crescunt, discordia maximae
dilabuntur“, т.е. „В хармония всъщност дори и малките неща растат, а в
неразбирателство и най-големите изчезват“.
Нидерландските рийксталери са предназначени изключително за
вътрешна употреба и извън Нидерландия се срещат по-масово най-вече в
нейните колонии. В българските земи тези монети се срещат много
рядко. До този момент са документирани само отделни екземпляри в
най-големите находки: в съкровището от София (Министерски съвет) се
съдържа един екземпляр, сечен в провинция Холандия през 1623 г.
(Герасимов 1964а: 216, № 10, Табл. II, 3; срвн.: Delmonte 1967: 939;
Zonnebloem 2000a: 5-6); в съкровището от село Дъбравино, Варненско, се
съдържа западнофризийски рийксталер (Мирчев 1970: 205-206, № 18;
срвн.: Delmonte 1967: 924; Zonnebloem 2000a: 17).
Принсталер (шлемов рийксталер) (Prinsendaalder, Gehelmde
rijksdaalder)
Принсталерът е сечен по стандартите на рийксталерите (29,03 г,
0.885), но има различни изображения. Същата монета е известна и като
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шлемов рийксталер. Секат се сравнително кратко време, например в
провинция Холандия са известни емисии (с прекъсвания) само от 1583 до
1602 г. (Delmonte 1967: 921; Zonnebloem 2000a: 5). Монети с подобни
изображения се секат в провинция Западна Фрисландия, но те са
известни като западнофризийски рийксдаалдер (вж. малко по-долу).
Върху аверса е представено допоясно изображение на мъж,
надясно, с брада и мустаци, с доспехи и с меч с острието нагоре в дясната
ръка, подпрян на рамото му. Той се възприема като щатхалтера Вилем
Орански – Тихия. Надписът гласи: VIGILATE DEO CONFIDENTES,
следван от годината на отсичане. Върху реверса е изобразен голям
рицарски шлем с пера над хералдически щит с провинциалния герб.
Надписът през 1583 и 1584 при монетите, сечени в Холандия, е: MO NO
ARG COMIT HOL ZEL (Verkade 1848: 44.5, 45.1; Delmonte 1967: 921;
Zonnebloem 2000a: 5), а през 1591, 1592, 1600, 1601 и 1602 г.: MO NO ARG
COMIT HOL (Verkade 1848: 45.3; Delmonte 1967: 922; Zonnebloem 2000a: 5).
При тези, сечени през 1591, 1592 и 1603 г. в Зеландия е: MO NO ARG
COMITATVS ZELAN (Verkade 1848: 83.3; Delmonte 1967: 926; Zonnebloem
2000a: 32), като при много рядката емисия от 1603 г. изображението е на
щатхалтера принц Мориц (1585 – 1625 в Холандия и Зеландия) (Delmonte
1967: 927). Принсталери са сечени и в провинциите Утрехт (Verkade 1848:
103.1; Delmonte 1967: 928; Zonnebloem 2000a: 47) и Гелдерланд (Verkade
1848: 8.3; Delmonte 1967: 919; Zonnebloem 2000b: 9).
В монетарницата на град Кулемборг в провинция Гронинген и
Омеланден са сечени шлемови рийксталери с аналогични изображения,
но само през 1589 и 1590 г. и то с различни от останалите провинции
надписи както върху аверса, така и върху реверса, а именно: NISI TV
DOMINE NOBISCVM FRVSTRA и MO NO ORDIN FRISI INT AMA Z LAV VA
HOL (Verkade 1848: 190.3; Schulman 1966: 33-35; Delmonte 1967: 727;
Zonnebloem 2000b: 79-80).
Западнофризийски рийксталер (West Friese rijksdaalder)
И тази монета е сечена по стандарта на рийксталера, а
изображенията ѝ наподобяват тези на принсталера. В каталога на Андре
Делмонте този тип монети са поставени в категорията на шлемовите
рийксталери, сечени в Западна Фрисландия, като е отбелязано, че са
известни като западно-фризийски рийксталери (Delmonte 1967: 925). В
каталога на издателство Зонеблум монетите са представени само като
западно-фризийски рийксталери (Zonnebloem 2000a: 16-17). Различават се
няколко подтипа.
Върху аверса на този тип монети е представено допоясно
изображение на селянин с брада и мустаци и с характерна за
германските земи шапка, който държи в дясната си ръка подпрян на
рамото меч. От двете му страни са цифрите на годината, а надписът е:
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DEVS FORTITVDO ET SPES NOSTRA (с варианти при съкращенията).
Реверсът е много близък до този на принсталерите, но с провинциалния
герб на Западна Фрисландия и надпис MONE NO ARG DOMI
WESTFRISIAE. Монетите от този подтип се секат между 1586 и 1590
(Verkade 1848: 63.1; Delmonte 1967: 925; Zonnebloem 2000a: 16-17).
От 1592 г. се появява друг подтип, при който изображението е
заменено с това на щатхалтера Вилем Орански – Тихия, като се срещат
два варианта на реверсния надпис, който завършва или на WESTFRISIAE
при емисии 1592 и 1595 г. (Verkade 1848: 64.1; Delmonte 1967: 923), или на
WESTFRISIA при монетите от 1593, 1596 – 1599 и 1601 г. (Verkade 1848: 63.3;
Delmonte 1967: 924).
Дукатон (сребърен рийдерталер, сребърен рийдер) (Dukaton,
Zilveren rijderdaalder, Zilveren rijder)
Дукатонът е една от най-известните и най-разпространени
нидерландски сребърни монети, първоначално еквивалентна на златния
рийдер. Има номинално тегло 32,78 г и сребърно съдържание 0.941 19. Той
е равен на 60 стуйвера или 3 гилдера (Mossman 1993: 37). Името на
монетата произлиза от изобразения върху аверса конник. Тя понякога е
била наричана и сребърен рийдер, за разлика от златния рийдер.
Върху аверса на дукатона е изобразен рицар с доспехи, шлем,
яхнал кон в галоп надясно и държащ в дясната си ръка меч. Под коня –
хералдически шлем с герба на провинцията. Надписът е: MO NO ARG
PRO CONFOE BELG CO и първите букви от името на провинцията. При
изобразяването на конника се наблюдава значително разнообразие. В
някои от случаите рицарят е изобразен със спуснато забрало на шлема, а
в други случаи с вдигнато; конят по-често е в галоп, но понякога е в скок
или в значително по-спокоен ход; рицарят понякога държи меча вдигнат
високо над главата си и замахващ с него, а в други случаи е почти
вертикално изправен нагоре; шлемът е с пера или без такива; при
украсата на коня също се наблюдават значителни различия.
Върху реверса е представен големият герб на Съединените
провинции: в коронован хералдически щит е изобразен разярен лъв
наляво, държащ в дясната си ръка вдигнат над главата му меч, а в лявата
Според други автори дукатонът и сребърният рийдерталер първоначално са
две монети с различна проба на среброто – 0.944 и 0.941 (вж.: Mossman 1993: 37).
Те отбелязват, че дукатонът се появява за пръв път в Испанска Нидерландия
през 1618 г. и е равен на 63 стуйвера, но става популярен и в северните
независими провинции, където се сече с друг аверс, понеже върху оригиналните
монети е изобразен испанският монарх. Поради близката им стойност и сходни
изображения върху реверса (рицар върху кон) двете монети често се смесват под
общото название дукатон. От 1726 г. подобни са сечени и от Нидерландската
източно-индийска компания с отличителните ѝ знаци (Ibidem: 37-38).
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– сноп от 7 стрели; щитът е поддържан от два короновани лъва. Над
герба – годината на отсичане. На реверса е изписан девизът на
Съединените провинции (Нидерландия): CONCORDIA RES PARVAE
CRESCVNT.
Дукатоните са сечени в значителни количества, продължително
време и в почти всички провинции и свободни градове на Нидерландия:
Холандия (Verkade 1848: 41.1; Delmonte 1967: 1013; Zonnebloem 2000a: 7-8);
Западна Фрисландия (Verkade 1848: 61.1, 61.4; Delmonte 1967: 1019;
Zonnebloem 2000a: 19-21); Зеландия (Verkade 1848: 81.1; Delmonte 1967: 1024;
Zonnebloem 2000a: 35-36); Утрехт (Verkade 1848: 99.3; Delmonte 1967: 1029;
Zonnebloem 2000a: 50-51); Гелдерланд (Verkade 1848: 43; Delmonte 1967:
1009; Zonnebloem 2000b: 12); Оверийсел (Verkade 1848: 135.1-135.3; Delmonte
1967: 1034; Zonnebloem 2000b: 34); Давентер (Verkade 1848: 147.4; Delmonte
1967: 1038; Zonnebloem 2000b: 43); Кампен (Verkade 1848: 159.3; Delmonte
1967: 1039; Zonnebloem 2000b: 54); Зволе (Verkade 1848: 168.5; Delmonte
1967: 1041; Zonnebloem 2000b: 61); Фризия (Verkade 1848: 119.3; Delmonte
1967: 1033; Zonnebloem 2000b: 71-72); Гронинген и Омеланден (Verkade
1848: 179.3; Delmonte 1967: 1043; Zonnebloem 2000b: 80).
Фризийски рийдерталер (Friese zilveren rijderdaalder)
Тази монета се сече само в провинция Фризия. Има номиналното
тегло и сребърно съдържание на рийксталера от 29,03 г, проба 0,885
(25,69 г чисто сребро). Сече се в периода 1582 – 1585 г. Различава се от
типичния рийдерталер по изображенията най-вече върху реверса.
Върху аверса е изобразен конник, но за разлика от типичния
рийдерталер, той е наляво и държи знаме (а не меч); под рицаря – гербът
на Нидерландия. Надписът е: NISI VNS NOBISCVM.
На реверса е представен гербът на Провинция Фризия –
коронован хералдически щит, в който са изобразени два полегнали един
под друг лъва, наляво. Реверсният надпис е: MONETA NOVA ORDIN
FRISIÆ (Verkade 1848: 119.1; Delmonte 1967: 791; Zonnebloem 2000b: 66).
Гербов рийксталер (Wapenrijksdaalder)
Монетата се сече единствено в Утрехт и то само през 1584 г. по
стандартите на рийксталерите. Получава наименованието си заради
изобразените и върху аверса, и върху реверса гербове.
Върху аверса е изобразен хералдически щит, разделен на четири
полета, в които шахматно са представени гербът на Нидерландия (1 и 3
позиция) и цифрите на годината (2 и 4 позиция). Реверсът представя
отново хералдически щит, разделен на четири полета, но в тях
последователно са изобразени гербовете на градовете Амерсфоорт, Вийк
бий Дуурстеде, Ренен и Монтфоорт. В средата в по-малък щит е гербът
на Утрехт (Verkade 1848: 101.4; Delmonte 1967: 818; Zonnebloem 2000b: 44).
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Арендсталер (Arendsdaalder)
Арентсталерът е равен на 60 гроота или на 30 стуйвера. Той има
номинално тегло от 20,68 г при доста ниска сребърна проба от 0.750, т.е.
равна на тази на льовенталера, но е дори по-лек от него и съответно с пониска стойност. Тези монети се секат единствено в провинциите
Зеландия и Фризия.
Върху аверса на арендсталерите, сечени в Зеландия е изобразен
гербът на Свещената Римска империя на германската нация – двуглав
орел с нимбове около главите, на гърдите на който е гербът на Зеландия.
Надписът е: SI DEVS NOBISCVM QVIS CON NOS. Върху реверса на
монетата е изобразен герб: хералдически щит, разделен на 9 полета (3
реда с по 3 полета), в които последователно са изобразени 7 герба на
градовете: Еерсте Еделе, Миделбург, Гоес, Зиерикзее, Толен, Влисинген и
Веере. Под герба – 60 (гроота). Надписът е: MONETA ARGENT ORDIN
ZEELANDIA. Този тип монети в Зеландия се сече през 1602, 1618 и 1619 г.
(Verkade 1848: 89.1; Delmonte 1967: 1071; Zonnebloem 2000a: 36).
При арендсталерите, сечени във Фризия, отново е представен
герб, но разделен на четири полета, в които са изобразени гербовете на
трите исторически области на провинцията: Оостерго, Вестерго и
Зевенволде, а в последното поле е комбинираният герб на единадесетте
свободни фризийски града. Върху реверса на монетата орелът е с герба
на Фризия на гърдите и надписът завършва с ORDINVM FRISI. В тази
провинция типът се сече само през 1617 и 1618 г. (Verkade 1848: 125.4;
Delmonte 1967: 1073; Zonnebloem 2000b: 72).
Арендсрийксталер (Arendsrijksdaalder)
Арендсрийксталерът по тегло и сребърно съдържание е
рийксталер, но има по-различно оформление, най-вече на реверса.
Арендсрийксталерът е с номинално тегло от 29,03 г., проба 0.855, т.е.
съдържа 25,69 г чисто сребро. Тази монета се сече в периода 1577 – 1654 г.
Аверсните изображения биват няколко подтипа. Понякога в една
провинция се секат арендсрийксталери от няколко различни подтипа.
При първия е изобразен мъж в доспехи, без шлем, с брада и мустаци,
надясно; в дясната си ръка държи подпрян на рамото му меч. Надписът
при монетите на провинция Гелдерланд е: NVMVS DVC GEL AD LEG
IMPER. Между думите на надписа (вляво и вдясно от императора) –
хералдически щитове с герба на Съединените провинции. Този подтип е
без отбелязана година на отсичане (Delmonte 1967: 815; Zonnebloem
2000b: 6).
При втория подтип върху аверса е представен мъж с брада и
мустаци, в ¾ фас, надясно, с меч в дясната ръка. Между думите на
надписа са изобразени четири градски герба: горе на Ниймеген
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(Nijmegen), вдясно на Рурмонд (Ruermond), долу на Арнем (Arnhem) и
вляво на Зутфен (Zutphen). Аверсният надпис е: NVMVS DVC GEL AD LEG
IMPER. Този подтип се сече само през 1584 г. (Verkade 1848: 206.4;
Delmonte 1967: 816; Zonnebloem 2000b: 6-7).
Трети подтип аверсно изображение се среща при монетите,
сечени предимно в имперските градове на територията на Нидерландия
като при всички тях е изобразен герб. При този подтип се наблюдават
цяла редица варианти и подварианти.
Така например при арендсрийксталерите на град Ниймеген е
представен гербът на града: в хералдически щит е изобразен двуглав
орел; върху гърдите му – щит с изправен разярен лъв, наляво. Щитът е
поддържан от два лъва, а над него е изобразена корона. Под герба е
годината. Надписът при емисия 1582 г. е: CIVITATIS IMPERIALIS
NOVOMAGIENSIS, а при тази от 1602: MONE ARGEN CIVI IMPERIA
NOVIOMAGENSIS (Verkade 1848: 21.1; Delmonte 1967: 643; Zonnebloem
2000b: 19).
При монетите, сечени в Давентер, има няколко подварианта при
изобразяването на градския герб. Най-ранният е сечен само през 1603 г. и
е от времето на император Рудолф II (1576 – 1612). Тук гербът на града
представлява два допрени хералдически щита: в първия е представен
коронован орел; вторият е разделен на две вертикални полета. Надписът
е: MONE NO CIVITA IM DAVEN (Verkade 1848: 218.3; Delmonte 1967: 688;
Zonnebloem 2000b: 40). Другите два подварианта са без отбелязана
година, но са от времето на император Фердинанд III (1637 – 1657) и са с
неговата титулатура върху реверса. При първият върху аверса гербът е:
хералдически щит, разделен на три полета (едно вляво и две вдясно), в
които са представени последователно: птица, надясно, 4 звезди и 6
звезди (на реда – 3, 2, 1); върху щита – рицарски шлем с пера. Надписът е:
MONE NO CIVI IMPE DAVEN (Verkade 1848: 227.1; Delmonte 1967: 689;
Zonnebloem 2000b: 40). При вторият в хералдическия щит е изобразен
коронован орел (Verkade 1848: 148.1; Delmonte 1967: 690; Zonnebloem
2000b: 40-41).
В град Кампен е сечен друг вариант, при който върху аверса е
изобразена градската порта с три кули. Между тях са цифрите на
годината. Надписът е: MONE NO CIVITATIS IMPE CAMPENSIS. Тези
монети са сечени при император Рудолф II (1576 – 1612) с годините 1596 и
1597 или без година (Verkade 1848: 160.1; Delmonte 1967: 700; Zonnebloem
2000b: 50), при Матеус I (1612 – 1619) през 1614 и 1615 г. (Delmonte 1967: 702;
Zonnebloem 2000b: 50-51), Фердинанд II (1619 – 1637) през 1633 (Delmonte
1967: 705; Zonnebloem 2000b: 51) и при Фердинанд III (1637 – 1657) през
1649 и 1651 г. (Zonnebloem 2000b: 51).
Върху аверса на арендсрийксталерите на град Зволе е представен
гербът на града – хералдически щит с изобразен в него кръст; над него –
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коронован рицарски шлем с пера. Надписът е: MONE ARG IMPER CIVITA
ZWOLLÆ. Надписите на реверса се различават при различните
императори, от чието име са сечени монетите – Рудолф II (1576 – 1612)
през 1594, 1596 и 1597 г. (Verkade 1848: 169.3-169.4; Delmonte 1967: 713-714;
Zonnebloem 2000b: 57), Матеус I (1612 – 1619) – без година и през 1613
(Delmonte 1967: 717; Zonnebloem 2000b: 57-58), Фердинанд II (1619 – 1637)
през 1628 и 1629 г. (Verkade 1848: 170.1; Delmonte 1967: 719; Zonnebloem
2000b: 58) и Фердинанд III (1637 – 1657) през 1636, 1646 и 1647 г. (Verkade
1848: 170.3; Delmonte 1967: 720; Zonnebloem 2000b: 58).
Герб е изобразен и върху аверса на арендсрийксталерите на
провинция Утрехт, както и на реверса на гърдите на орела. Надписът
върху аверса е: MONETA NOVE ORDINVM TRAIEC, а върху реверса:
CONCORDIA RES PARVAE CRESCVNT. При тези монети са познати два
варианта, сечени през 1584 (Verkade 1848: 101.3; Delmonte 1967: 817;
Zonnebloem 2000a: 43-44) и 1586 г. (Verkade 1848: 101.5; Zonnebloem 2000a:
44).
Съществува и един интересен вариант арендсрийксталери, сечени
от името на трите имперски града в провинция Оверийсел – Давентер
(Девентер), Кампен и Зволе. Той се сече с прекъсвания между 1567 и 1578
г. Върху аверса на тези монети са представени три хералдически щита с
гербовете на трите града и надпис: TRIVM CIVI IMPE DAVEN CAMPE
ZWOL. Върху реверса отново е изобразен гербът на Свещената Римска
империя, а надписът представя титулатурата на императора –
Максимилиан II (1564 – 1576): MAXIMI II IMPE AVGVS P F DECRETO (Chijs
1859: 39-40; Delmonte 1967: 676; Zonnebloem 2000b: 38-39) или Рудолф II
(1576 – 1612): RVDOL II D G ELEC RO IM SEM AVGV (Verkade 1848: 146.1;
Delmonte 1967: 680; Zonnebloem 2000b: 39).
Четвърти тип арендсрийксталери са сечени в провинция Фризия.
Те се отличават от останалите не само по аверсното, но и по реверсното
си изображение. Върху аверса им е представен бюст на мъж с брада и
мустаци и с шапка, надясно, държащ меч в дясната си ръка. Над него в
малък щит е нидерландският герб. Надпис: NISI DOMINVS NOBISCVM и
годината. Върху реверса орелът е с герба на Фризия върху гърдите си. За
разлика от останалите арендсрийксталери, при този тип надписът не
представя титулатурата на свещения римски император. Известни са два
варианта на реверса, които се различават по изображението на орела (с и
без нимбове на главите) и по надписа. При първия вариант, от който са
известни емисии от 1583 – 1586 г., той е: MONETA ORDI FRISI VAL IMPE
DAL (Verkade 1848: 121.1; Delmonte 1967: 819; Zonnebloem 2000b: 66), а при
втория (емисии 1591, 1592, 1597 – 1599 и 1603 г.) – MONETA NOVA
ORDINVM FRISIÆ (Verkade 1848: 121.3; Delmonte 1967: 821; Zonnebloem
2000b: 67).
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Петият тип е характерен за провинция Гронинген и Омеланден.
Известни са два подтипа. При първия върху аверса е представен герб:
хералдически щит, разделен на четири полета, в които шахматно две по
две са представени гербовете на историческите региони на Омеланден –
Хумстерланд и Фивелго; щитът е поддържан от двама мъже диваци;
върху щита – рицарски шлем с пера; най-горе – лъв. Надпис – PATIENTA
VINCIT FORTITVDINE (Verkade 1848: 189.3; Delmonte 1967: 725;
Zonnebloem 2000b: 79). При втория е изобразен императорът на трон,
насреща, държи в дясната си ръка скиптър. Пред краката му – гербът на
Фивелго (орел) (Verkade 1848: 189.4; Delmonte 1967: 726; Zonnebloem
2000b: 79). Върху реверса и при двата подтипа е изобразен едноглав орел;
на гърдите му гербът на Омеланден. Надпис – MONE ARGEN ORD FRIS
INT AMA Z LAV.
Независимо от твърде различните аверсни изображения, върху
реверса при почти всички подтипове (освен изрично споменатите погоре) е представен гербът на Свещената Римска империя на германската
нация – двуглав орел; на гърдите му – кълбо с кръст (който се издига
между главите на орела); над него – корона. Надпис околовръст с
титулатурата на императора, при Рудолф II (1576 – 1612): RVDOLPHVS II D
G ROM IMP S AVGVS.
Сребърен дукат (Zilveren dukaat)
Първоначалната идея за отсичането на тази монета е всъщност
идеята, довела на бял свят всички талерови монети – отсичането на едри
сребърни монети, еквивалентни на златните. Това личи и от
наименованието сребърен дукат, за разлика от златния такъв.
Сребърният дукат се появява доста късно и е равен на 2 ½ гилдера или 50
стуйвера (Mossman 1993: 38). Има номинално тегло от 28,25 г при проба
0.875 или 0.873. Сече се в значителни количества в голям брой
провинции и в повечето случи продължително време. Тази монета
продължава да се произвежда и през XVIII в.
Върху аверса на сребърните дукати е изобразен рицар в изправено
положение с пълно защитно въоръжение, при което се наблюдава
значително разнообразие, особено при шлема. В дясната си ръка
рицарят държи меч с острието нагоре, подпрян на дясното му рамо.
Лявата ръка при някои варианти е подпряна на хералдически щит с
провинциалния герб, пред краката му. В други случаи с нея държи
краищата на наметало, панделка и др. Надписът върху аверса е: MO NO
ARG PRO CONFOE BELG (следва провинцията). Реверсът представя
хералдически коронован щит, в който е изобразен гербът на
Съединените провинции. Надписът гласи: CONCORDIA RES PARVAE
CRESCVNT. Срещат се и монети, при които щитът не е коронован. При
повечето случаи годината е на аверса – от двете страни на рицаря, а при
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други е на реверса – от двете страни на герба. Първият вариант се сече до
60-те години на XVII в., а вторият – след това.
В провинция Холандия сребърни дукати се секат от 1659 до 1693 г.
(с прекъсвания; сеченето се подновява през 1755 г. и продължава до 1763)
(Verkade 1848: 47.2, 47.4; Delmonte 1967: 968, 969; Zonnebloem 2000a: 6-7);
в Западна Фрисландия в периода 1659 – 1699 (и 1744 – 1783 г.) (Verkade
1848: 65.1, 65.4; Delmonte 1967: 970-971; Zonnebloem 2000a: 18-19); в
Зеландия от 1659 до 1679 (и през 1700 – 1758) (Verkade 1848: 85.3, 86.1, 86.3,
86.4, 87.1; Delmonte 1967: 975, 976; Zonnebloem 2000a: 32-33); Утрехт в
периода 1659 – 1692 (и 1711 – 1778) (Verkade 1848: 105.1, 105.3; Delmonte 1967:
979, 980, 981; Zonnebloem 2000a: 48-49); Гелдерланд от 1659 до 1663 и от
1693 до 1785 (Verkade 1848: 9.3, 10.1, 10.2; Delmonte 1967: 962, 963, 964;
Zonnebloem 2000b: 10-11); Оверийсел (1659 – 1700; 1734 – 1767) (Verkade
1848: 139.1, 139.2; Delmonte 1967: 986, 987, 988; Zonnebloem 2000b: 33-34);
Фризия (1659 – 1663; 1672, 1696) (Verkade 1848: 123.1, 123.3; Delmonte 1967:
983, 984, 985; Zonnebloem 2000b: 71); Гронинген и Омеланден (сечен само
през 1683 г.) (Verkade 1848: 179.4; Delmonte 1967: 996; Zonnebloem 2000b:
80); както и в градовете: Давентер (1662, 1663, 1666, 1698) (Verkade 1848:
149.2, 149.4; Delmonte 1967: 990, 991; Zonnebloem 2000b: 42-43); Кампен
(1659 – 1693 със значителни прекъсвания) (Verkade 1848: 161.4, 162.2, 162.3;
Delmonte 1967: 992, 993, 994; Zonnebloem 2000b: 53-54) и Зволе (1659 –
1662) (Verkade 1848: 171.3, 171.4; Delmonte 1967: 995; Zonnebloem 2000b: 6061).
Сред най-прецизно изработените екземпляри сребърни дукати са
тези от частната монетарница на Дърк Бош в град Енкхуизен (от
гравьора Адолфи) в северната част на провинция Холандия в региона
Западна Фрисландия от 1673 и 1676 – 1678 г. (Verkade 1848: 65.3; Delmonte
1967: 972; Zonnebloem 2000a: 27).
Статенталер (Statendaalder)
Тази монета се сече най-вече в южните провинции, подвластни на
испанския крал, но епизодично се появява и в северните Съединени
провинции. Статенталерът има номинално тегло от 30,47 г при чистота
на среброто от 0.750 (съдържа 22,85 г чисто сребро). Той има стойност на
32 стуйвера. Сече се кратко време в периода 1577 – 1579 г., като има и
подразделения, например ½ (с номинално тегло 15,23 г), ¼ (7,62 г) и ⅛
(3,81 г) статенталер (Vanhoudt 2015: 169). Познати са два подтипа,
различаващи се най-вече по реверсните изображения, като първият е
характерен за статенталерите, а вторият – за ½ статенталерите.
При първия тип на аверса е изобразен допоясно испанският крал
Фелипе II (1556 – 1598), наляво, с брада и мустаци, доспехи, корона и
скиптър; надписът е: PHS D HISP Z REX DNS или DVX (следва
провинцията). На реверса е изобразен гербът на Хабсбургска
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Нидерландия (използван в периода 1494 – 1795): испански хералдически
щит, разделен на 4 полета, в които са представени гербовете на
Ерцхерцогство Австрия и на херцогствата Стара Бургундия, Нова
Бургундия и Брабант; в центъра, в малък щит е гербът на Графство
Фландрия. Щитът е коронован и увенчан с огърлието на Ордена на
златното руно. Надписът е: PACE ET IVSTITIA.
При втория тип (т.е. при монетите от ½ и ¼ статенталер) на
аверса е представен отново испанският крал с корона и скиптър, но
подпиращ се на гореописания герб, докато реверсът е зает от бургундски
кръст, образуван от буквите PH и корони.
Статенталери се секат само през 1578 г. в провинциите Утрехт
(Verkade 1848: 109.1; Gelder, Hoc 1960: 245.16; Delmonte 1967: 116;
Zonnebloem 2000a: 42); Гелдерланд (Verkade 1848: 205.5; Gelder, Hoc 1960:
245.6; Delmonte 1967: 112; Zonnebloem 2000b: 3-4) и Оверийсел (Verkade
1848: 140.3; Gelder, Hoc 1960: 245.17; Delmonte 1967: 117; Zonnebloem 2000b:
28-29).
Половин статенталери се секат само през 1577 г. в провинциите
Утрехт (Verkade 1848: 109.2; Gelder, Hoc 1960: 246.16; Delmonte 1967: 125;
Zonnebloem 2000a: 42); Гелдерланд (Verkade 1848: 206.1; Gelder, Hoc 1960:
246.6; Delmonte 1967: 121; Zonnebloem 2000b: 4); Оверийсел (Verkade 1848:
140.4; Gelder, Hoc 1960: 246.17; Delmonte 1967: 126; Zonnebloem 2000b: 29).
Бургундски круисрийксталер (Bourgondische kruisrijksdaalder)
В превод името на монетата означава рийксталер с бургундски
кръст. Известен е още и като круисталер или круисдаалдер, бургундски
круисталер (или круисдаалдер). Същата монета е наричана на английски
език Cross Dollar. Номиналното ѝ тегло е 29,38 г при проба 0,892, т.е.
26,21 г чисто сребро. Сече се в северните провинции в периода 1580 – 1594
г., а в южните до около 1600 г. Има и недатирани емисии. Монетата
дължи наименованието си на изобразения върху нея бургундски кръст.
Изображението на аверса на круисрийксталера напомня това на
реверса на статенталера – гербът на Хабсбургска Нидерландия (понякога
определяна и като Австрийска Бургундия): испански хералдически щит,
разделен на 4 полета, в които са представени гербовете на Ерцхерцогство
Австрия и на херцогствата Стара Бургундия, Нова Бургундия и Брабант; в
центъра, в малък щит е гербът на Графство Фландрия. Щитът е
коронован, но короната се различава, и увенчан с огърлието на Ордена
на златното руно. Надписът е: DOMINVS MIHI ADIVTOR.
Върху реверса е представен т.н. „бургундски кръст“, който е
разновидност на „кръста на св. апостол Андрей“, но върху монетите е
изобразен като четири снопа с дървени пръчки, поставени диагонално
под формата на Х и съединени със специфична желязна скоба,
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наподобяваща огниво (Zonnebloem 2000a: 29). Над кръста – корона, от
двете страни на кръста са цифрите на годината на отсичане. Надписът
околовръст е: MONETA NOVA ARG COMIT ZEL (за Зеландия), N DVC GEL
AD LEG PHILIP BVRG, N DVC GELD AD LEGEM BVRGVNDICI, а при покъсните емисии от 1591 – 1593 г. надписът вече е: MONETA NOVA ARGEN
DVC GELR CO Z (и трите в Гелдерланд, срв.: Verkade 1848: 6.1, 6.3, 7.1;
Delmonte 1967: 801, 802, 803; Zonnebloem 2000b: 5-6).
Круисрийксталери се секат в провинция Холандия през 1580 и 1581
г. (Verkade 1848: 44.4; Gelder, Hoc 1960: 240.1; Delmonte 1967: 94a;
Zonnebloem 2000a: 1); в Зеландия през 1584 и 1585 г. (Verkade 1848: 83.1;
Delmonte 1967: 804; Zonnebloem 2000a: 29); Гелдерланд (1584, 1585)
(Verkade 1848: 6.1, 6.3; Delmonte 1967: 801, 802; Zonnebloem 2000b: 5-6),
Фризия, сечени през 1579 и 1580 г. в монетарницата на град Кулемборг
(Verkade 1848: 120.4; Delmonte 1967: 807; Zonnebloem 2000b: 79).
В провинция Оверийсел се секат два подтипа бургундски
круисрийксталери, които се различават единствено по надписите – т.н.
„от името на Фелипе II“ (“op naam van Philips II”) с реверсен надпис PHS
DEI G HISP Z REX D TRS ISSV, сечен през 1584 – 1585 и 1590 – 1592 г.
(Verkade 1848: 137.1; Gelder, Hoc 1960: 240.17b; Delmonte 1967: 805;
Zonnebloem 2000b: 30) и „от името на държавата“ (“op naam van de
Staten”) с надпис MONE NOVA ARGEN ORDI TRANSISSV, сечен през 1594
г. (Verkade 1848: 137.4; Delmonte 1967: 806; Zonnebloem 2000b: 30).
Талер от 30 стуйвера (Daalder van 30 stuivers)
Талерите от 30 стуйвера се появяват първоначално в град
Залтбомел. Тогава те са с номинално тегло от 29,03 г и проба 0.885. Секат
се между 1579 и 1582 г. по време на испанското господство над
Гелдерланд 20, въпреки че монетите са без година на отсичане. Биват три
типа.
При първия върху аверса е изобразен градският герб:
хералдически щит, в чиято горна лява част е изобразен лъв, а в
останалото поле – две рози; от двете страни и над щита – два лъва
държат едновременно изправен нагоре меч. Надпис околовръст: MONE
NOVA FACTA BOEMES TRI. Върху реверса е представена градската порта
с три бойни кули, а зад вратата се вижда оръдие. Надписът е: DVRAE
NECESSITATIS OPVS (Verkade 1848: 36.1; Delmonte 1967: 561-563;
Zonnebloem 2000b: 27).
Град Залтбомел се присъединява към Нидерландското въстание през 1572 г.
Независимо че испанските армии под командването на херцога на Парма
завладяват Гелдерланд, Залтбомел остава свободен. През този период се отваря
градският монетен двор и през 1579 г. започва сечене на талери от 30 стуйвера,
което продължава до 1582 г. Чак през 1602 г. градът се присъединява към
провинция Гелдерланд.
20
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Талерите от втория тип имат следното изображение на аверса:
ръка, облечена в доспехи и държаща меч, се подава от огнен облак.
Надписът върху аверса е: BRACHIVM MEVM CONFORTABIT EOS. Върху
реверса е представен градският герб, но с рицарски шлем с пера над
щита. И този тип е без година на отсичане (Delmonte 1967: 567;
Zonnebloem 2000b: 26-27).
Третият тип, сечен в град Залтбомел само през 1582 г., има два
варианта, които се различават само по надписите. Върху аверса е
изобразен гербът на Съединените провинции. Върху реверса е изобразен
отново гербът на града, но само като хералдически щит, разделен на 4
полета, в които шахматно две по две са изобразени лъвове, наляво и 2
рози. При първия вариант аверсният надпис е: DER STADT BOMEL
MVNT 1582, а реверсният: NA GEL ORD DAL VAN 30 STV (Verkade 1848:
36.4; Delmonte 1967: 566; Zonnebloem 2000b: 27). При втория вариант
надписите са съответно: IVDICIA QVASI VECTES VRBIVM и NA GEL ORD
VAL V XXX STV 1582 (Verkade 1848: 37.1; Zonnebloem 2000b: 28).
Сеченето на тези монети се подновява доста години след това.
Тогава талерът от 30 стуйвера вече е сред най-леките и с най-ниска
стойност нидерландски талери. Номиналното му тегло вече е едва 15,88
г, въпреки че сребърното му съдържание от 0.906 е сред най-високите
между монетите от онова време. Изображенията при отделните
провинции и градове се различават съществено, особено реверсните,
както и надписите. Сечени са и двойни талери от 60 стуйвера или 10
шелинга (schellingen) с тегло 31,76 г и с аналогични изображения.
В Западна Фрисландия са сечени два подтипа талери от 30
стуйвера. При първия е изобразен изправен рицар наляво, държи с
лявата си ръка меч, подпрян на лявото му рамо; с дясната ръка държи
края на наметало, а пред краката му е изобразен провинциалният герб.
Този подтип се сече само през 1684 г. (Verkade 1848: 67.2; Delmonte 1967:
1080; Zonnebloem 2000a: 21-22). Върху аверса на втория подтип, сечен
между 1684 и 1687 г., е представен отново рицар, наляво, но той държи
края на наметалото с лявата си ръка, а с дясната държи меча, който е
изправен с острието нагоре. И при двата типа надписът е еднакъв – DEVS
FORTI ET SPES NOST (Verkade 1848: 67.3, 67.4; Delmonte 1967: 1081;
Zonnebloem 2000a: 22). Реверсът и при двата подтипа е еднакъв – три
хералдически щита звездовидно с гербовете на градовете Хоорн,
Енкхуйзен и Медеблик; в полетата между тях годината, 30 ST. Надписът
е: MO NO ORDIN W FRISIAE или MO NO ARG ORDIN W FRISIA.
Талерите от 30 стуйвера, сечени в провинция Зеландия, са два
типа с различни реверси. При тях аверсът е като при втория
западнофрисландски подтип, но гербът е зеландският, а надписът също е
различен – LUCTOR ET EMERGO. При първия тип, сечен в периода 1676 –
1682 г., реверсът представя герб, същият като при арендсталерите на тази
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провинция, а надписът е MO NO ARG ORDIN ZELANDIÆ (Verkade 1848:
90.1; Delmonte 1967: 1082; Zonnebloem 2000a: 37). Реверсът на втория тип
представя същите 7 градски герба, но подредени кръгово. Този тип има
два подтипа. При първия, сечен през 1682 – 1686 г., е изписано 30 ST
(Verkade 1848: 90.3; Delmonte 1967: 1085; Zonnebloem 2000a: 37), а при
втория, сечен през 1686 и 1687 г. – 5 SC (Verkade 1848: 90.2; Delmonte 1967:
1083; Zonnebloem 2000a: 37).
Различни са изображенията и на талерите от 30 стуйвера, сечени в
провинция Утрехт. Върху аверса им е представен провинциалният герб:
хералдически щит, разделен на четири полета, в които шахматно две по
две са изобразени кръст и изправен лъв, наляво. Щитът е коронован и
поддържан от два разярени лъва. Надписът под герба гласи:
CONCORDIA RES PARVÆ CRESCUNT. Върху реверса са изобразени 7
герба – трите Утрехтски в средата (на епископството, на рицарското
звание и на града), а другите четири околовръст в долната част на
монетата (на градовете Амерсфоорт, Вийк бий Дуурстеде, Ренен и
Монтфоорт). Надписът горе е: MO NO ORD TRAIECT. Долу е годината, а
от двете страни на трите централни герба е стойността – 30 ST. Монетите
се секат ежегодно в периода 1685 – 1692 г. (Verkade 1848: 109.4; Delmonte
1967: 1086; Zonnebloem 2000a: 52).
Аверсът на монетите, сечени в провинция Гелдерланд, е
аналогичен на западнофризийските от втория тип, но коронованият герб
е на Гелдерланд, а надписът – CONFIDENS DNO NON MOVETVR. Върху
реверса е изобразен двуглав орел с корона над главите и надпис VT
AQVILA ARDVA PETIT. Гелдерландските талери от 30 стуйвера са без
година на отсичане (Verkade 1848: 223.1; Delmonte 1967: 1076; Zonnebloem
2000b: 13).
От същия аверсен тип са и монетите, сечени в провинция
Оверийсел. Те са със следния надпис – MO NO ARG ORD TRANSIS. Върху
реверса са изобразени три короновани хералдически щита – гербовете на
свободните имперски градове Давентер, Кампен и Зволе, 30 ST и
годината. Надписът е: NIHIL SINE DEO. Талерите от 30 стуйвера са
сечени в Оверийсел през 1685, 1686, 1689 – 1692 г. (Verkade 1848: 140.5;
Delmonte 1967: 1090; Zonnebloem 2000b: 35).
Подобни са изображенията на аверса и при талерите от 30
стуйвера, сечени в град Ниймеген. Те също са идентични с втория тип в
Западна Фрисландия и отново надписът е различен – AUXILIANTE DEO,
следван от годината. Реверсът представя градския герб – в хералдически
щит е изобразен двуглав орел; щитът е коронован и поддържан от два
лъва. Под герба – 30 ST. Надписът околовръст е: MO NO ARG CIV
NOVIOMAG. Тези монети са сечени през 1688, 1699, 1703 и 1704 г. (Verkade
1848: 21.4; Delmonte 1967: 1077; Zonnebloem 2000b: 20).
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В град Зутфен също са сечени талери от 30 стуйвера, които имат
аверс, подобен на монетите от Ниймеген, но с герба на Зутфен. Върху
реверса е изобразен градският герб: хералдически коронован щит,
разделен на две полета, в които един под друг са изобразени лъв и кръст;
щитът е поддържан от два лъва. Под герба – 30 ST. Надпис: MO NO ARG
CIV ZVTPHANIÆ. В Зутфен талери от 30 стуйвера са сечени единствено
през 1688 и 1689 г. (Verkade 1848: 25.2; Delmonte 1967: 1079; Zonnebloem
2000b: 24).
В град Давентер са сечени талери от 30 стуйвера, които спадат към
три варианта при аверсните изображения. И трите имат еднакви
изображения на реверса – гербът на града: коронован хералдически щит
с изобразен в него орел; поддържан от два лъва и надпис MO NO ARG
CIV DAVENTRIÆ. При първия вариант, сечен през 1685 г., на аверса е
изобразен рицар с шпага, с шлем с пера, но без провинциалния герб; от
двете му страни – 30 ST; надпис околовръст: AVXILIANTE DEO (Verkade
1848: 151.1; Delmonte 1967: 1091; Zonnebloem 2000b: 44). При втория
вариант, сечен през 1685 и 1686 г., е изобразен и коронования
провинциален герб пред краката на рицаря (Verkade 1848: 151.2; Delmonte
1967: 1092; Zonnebloem 2000b: 44). При третия вариант, сечен през 1685 –
1688 г., който също е с коронования провинциален герб пред краката на
рицаря, но тук последният държи извита сабя, а надписът 30 ST е на
реверса под герба (Verkade 1848: 151.3; Delmonte 1967: 1093; Zonnebloem
2000b: 44-45).
В град Кампен е сечен само един тип талери от 30 стуйвера през
1690 и 1692 г. Те имат на аверса обичайното изображение на изправен
рицар, който държи в дясната си ръка меч и с градския герб през краката
му. Надписът традиционно е: AVXILIANTE DEO (следва годината на
отсичане). Реверсът представя градския герб: хералдически коронован
щит, в който е изобразена градска порта с три кули; щитът е поддържан
от два лъва. Под герба: 30 ST. Надпис: MO NO AR CI CAMPEN (Verkade
1848: 163.4; Delmonte 1967: 1094; Zonnebloem 2000b: 54).
Два варианта на талерите от 30 стуйвера са сечени и в град Зволе.
Аверсът им е еднакъв и традиционен за тези монети – рицар с градския
герб, а надписът е: DA PAC DOM IN DIEB NOSTRIS. При първия по-ранен
вариант, сечен през 1685 г., е изобразен герб – коронован хералдически
щит с изобразен в него голям кръст; от двете му страни – 30 ST; надпис:
MO NO ARG CIVIT ZWOL 1685 (Verkade 1848: 173.1; Delmonte 1967: 1095;
Zonnebloem 2000b: 62). При втория вариант щитът е разделен на 4
полета, в които шахматно са изобразени кръст и св. Михаил, който убива
змей. Този вариант е сечен през 1686, 1688, 1691 и 1692 г. (Verkade 1848:
173.2; Delmonte 1967: 1096; Zonnebloem 2000b: 54).
По различен стандарт са сечени двата варианта на талера от 30
стуйвера, наричан „когерталер“ (Koggerdaalder), в провинция Фризия.
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Неговото номинално тегло е 19,19 г, а сребърната проба 0,757. Върху
аверса е изобразен провинциалният герб: коронован хералдически щит с
изобразени в него два полегнали един под друг лъва, наляво; от двете
страни на щита – 30 ST; надпис: ANTIQVA VIRTVTE ET FIDE (следва
годината). Върху реверса са изобразени 4 короновани хералдически щита
във формата на кръст, в които са изобразени гербовете на Оостерго,
Вестерго, Зевенволде и единадесетте свободни града в провинцията
(всичките изобразени като малки полета в хералдически щит); между
тях: OG WG SW ST. Двата варианта се различават по мястото на
гербовете и по надписа, който в първия случай е: CONCOR FRISI
LIBERTAS, а във втория: CONCO FRISI LIBERTAS. Първият вариант е
сечен през 1682 г. (Verkade 1848: 125.2; Delmonte 1967: 1087; Zonnebloem
2000b: 72), а вторият – през 1687 (Verkade 1848: 125.3; Delmonte 1967: 1089;
Zonnebloem 2000b: 72-73).
Лестърски реал (Leicester real)
Това е една от най-особените нидерландски монети, сечени през
XVI в. Получава наименованието си от изображението на аверса, където
е представен английският граф на Лестър 21 в качеството му на генералгубернатор на Съединените провинции. Номиналното тегло на
лестърския реал е 34,27 г при проба 0.833, т.е. монетата съдържа 28,55 г
чисто сребро. Равен е на 50 стуйвера. Монетата се сече само през 1586 г., а
през следващата 1587 са произведени отделни екземпляри, които не са
пуснати в обращение. Със същите изображения и по същия стандарт са
сечени и монети от ½ лестърски реал (за Холандия вж.: Verkade 1848: 44.1;
Delmonte 1967: 896).
Монетата от 1/20 лестърски реала (наричана още Stoter) има тегло
3,24 г, но сребърно съдържание 0.416; на аверса е лорд Лестър, но на
реверса има сноп от 7 стрели. Тези монети са сечени между 1586 и 1595 г.
(за Холандия вж.: Verkade 1848: 44.2). Монети от 1/20 реала се секат дори
и в провинции, които не секат лестърски реали, например в Западна
Фрисландия през 1595 г. (Verkade 1848: 62.4; Zonnebloem 2000a: 14).
Сечени са и монети от 1/50 лестърски реала (наричани и стуйвер)
със същия реверс, но с кръстовидна фигура на аверса. Тези монети в

Робърт Дъдли (1532 – 1588) – първият граф на Лестър, е един от фаворитите на
кралица Елизабет I (1558 – 1603). В периода 1585 – 1587 г. предвожда английските
войски в подкрепа на нидерландското въстание срещу Испания, приемайки
поста на генерал-губернатор на Съединените провинции. Още през 1570 г.,
докато е приятел с Вилем Орански, неговата популярност в Нидерландия расте,
но военните му кампании в нидерландските земи в крайна сметка се оказват
неуспешни и той се завръща в Англия, където през 1588
г. командва
английските сухопътни войски в битката срещу Великата испанска армада.
21
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Холандия се секат само през 1595 г. и са с номинално тегло от 2,19 г и
проба едва 0.250 (за тези монети в Холандия вж.: Verkade 1848: 44.3).
Върху аверса на лестърския реал е представен бюст на Робърт
Дъдли с брада и мустаци, надясно, с лавров венец. Надписът гласи
CONCORDIA RES PARVÆ CRESCVNT (следва провинцията). Върху
реверса на монетата са представени в кръгова композиция от
хералдически щитове гербовете на провинциите Холандия, Зеландия,
Утрехт, Гелдерланд, Фризия и Фландрия. В средата е изобразен сноп от 7
стрели, символизиращи свободните обединени северни провинции.
Надписът е MO ORDIN PROVIN FOEDER BELGIÆ 1586.
Лестърски реали се секат в провинциите: Холандия (Verkade 1848:
43.4; Delmonte 1967: 891; Zonnebloem 2000a: 2); Зеландия (Verkade 1848:
82.3; Delmonte 1967: 892; Zonnebloem 2000a: 29); Утрехт (Verkade 1848: 101.1;
Delmonte 1967: 893; Zonnebloem 2000a: 43); Гелдерланд (Verkade 1848: 5.3;
Delmonte 1967: 890; Zonnebloem 2000b: 4); . От провинция Фризия са
документирани само отделни екземпляри с годините 1586 и 1587, които,
изглежда, не са били пуснати в обращение (Verkade 1848: 120.1; Delmonte
1967: 894; Zonnebloem 2000b: 65).
Лестърски рийксталер (Leicesterrijksdaalder, Leicester unie
rijksdaalder, Unie rijksdaalder)
През 1586 г. се появява и лестърски рийксталер, който
просъществува до 1603 г. Той има следните параметри: тегло 29,24 г,
проба 0.888 и 25,97 г чисто сребро. Изображението е много близко до
това на останалите рийксталери, но върху аверса на монетата е
представен лордът на Лестър. Изобразен е допоясно, държи меч и сноп
от 7 стрели. Надписът е CONCORDIA RES PARVÆ CRESCVNT (и името на
провинцията).
При реверса има два варианта при представянето на съставния
хералдически щит – с 6 или 7 полета. Над герба е годината на отсичане.
Надписът върху реверса е MO ORD PROVIN FOED BELG AD LEG IMP.
При първия вариант щитът е разделен на 6 полета, в които са
изобразени последователно в два реда (3 горе и 3 долу) гербовете на
провинциите Гелдерланд, Фландрия, Холандия, Зеландия, Утрехт и
Фризия. Този вариант се сече в следните провинции (разбира се без
Оверийсел): Холандия през 1586, 1587 и 1593 г. (Verkade 1848: 46.1;
Delmonte 1967: 900; Davenport 1977: 8843; Zonnebloem 2000a: 2-3);
Зеландия през 1586, 1590, 1593, 1595 (Verkade 1848: 84.1; Delmonte 1967: 902;
Zonnebloem 2000a: 30); Утрехт (1586, 1587 г.) (Verkade 1848: 101.1; Delmonte
1967: 904; Zonnebloem 2000a: 44); Гелдерланд (1586, 1587, 1590 и 1593 г.)
(Verkade 1848: 7.3; Delmonte 1967: 898; Zonnebloem 2000b: 7); Фризия през
1586 и 1587 г. (Verkade 1848: 122.1; Delmonte 1967: 906; Zonnebloem 2000b:
67).
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Вторият вариант е с гербовете на 7 провинции (4 горе и 3 долу),
като е добавен и гербът на Оверийсел. Този тип започва да се сече от
1595 г. след присъединяването на провинция Оверийсел към
Нидерландия. Практически с дата 1595 г. са познати лестърски
рийксталери и от двата типа. Монети от този вариант се секат в:
Холандия през 1595 г. (Verkade 1848: 46.3; Delmonte 1967: 901; Zonnebloem
2000a: 3); Зеландия през 1595, 1596 и 1597 г. (Verkade 1848: 84.3; Delmonte
1967: 903; Zonnebloem 2000a: 30); Утрехт (1595 и 1596 г.) (Verkade 1848:
102.3; Delmonte 1967: 905; Zonnebloem 2000a: 44); Гелдерланд (1595 и 1596)
(Verkade 1848: 7.4; Delmonte 1967: 899; Zonnebloem 2000b: 7); Оверийсел
през 1595 и 1603 г. (Verkade 1848: 136.5; Delmonte 1967: 908; Zonnebloem
2000b: 30-31); Фризия през 1595 г. (Verkade 1848: 122.2; Delmonte 1967: 907;
Zonnebloem 2000b: 68).
Льовенталер (Leeuwendaalder)
Льовенталерите са едни от най-масовите нидерландски сребърни
монети. Те се секат почти изключително за износ с цел извършване на
търговски операции. За пръв път льовенталер бил отсечен в провинция
Холандия през 1575 г. (тази първа емисия е изключително рядка) още в
зората на нидерландската война за независимост. Скоро след това
започва да се сече от още 6 провинции. Льовенталери не са сечени само в
две провинции – Дренте (която, освен това, много късно получава статут
на провинция) и Гронинген и Омеланден.
Отделен дял представляват и близките им и с еднакъв стандарт
провинциални и градски льовенталери. Често различията между
монетите, определени в каталозите като льовенталери и провинциални
или градски льовенталери, не са съвсем отчетливи и понякога се
размиват. Не във всички публикации и каталози се прави разграничение
между льовенталерите и провинциалните или градски льовенталери
(вж., напр.: Delmonte 1967: 193-208). Изображенията и при двата вида са
много близки и често се отличават само в детайлите. При отнасянето на
монетите към единия или другия вид сме се ръководили както от
изображенията, така и от надписите. Като критерий за отличаването им
приемаме най-вече герба върху аверса – дали е държавният или
провинциален или градски. Но също така сме държали сметка за
същността на изписаните най-вече върху реверса надписи и, ако са
девизът на провинция или град, сме приели монетата за провинциална
или градска емисия. Това обаче не винаги е толкова лесно и
категорично. Така например отнасянето на льовенталерите, сечени в
провинция Холандия, към някой от двата вида е до голяма степен
условно, поради почти пълната идентичност на провинциалния герб с
държавния. Анализът на каталозите показва, че монетите, сечени преди
1606 г., по правило се приемат за провинциални льовенталери (срв.:
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Zonnebloem 2000a; 2000b), което невинаги е оправдано. Ето защо не се
придържам към каталожните определения при всички случаи.
Сребърната проба на льовенталерите е сред най-ниските,
сравнена с останалите талерови монети – едва 0.750. Тяхната стойност се
променя и между 1586 и 1606 г. е 36, а след 1659 – 42 стуйвера (Mossman
1993: 38). Секат се и монети от ½ льовенталер.
Често качеството на льовенталерите отстъпва на това на
останалите нидерландски монети, сечени за вътрешно потребление.
Заготовките невинаги са старателно изработени, а печатите понякога
излизат и извън рамките на монетното поле; позицията на печатите
често не е прецизна. Тези компромиси с качеството не се отразяват върху
добрия им прием зад граница.
Льовенталерите имат почти непроменящи се изображения, които
остават консервативни в продължение на повече от век. През 1576 г. се
появява традиционното за льовенталерите изображение: върху аверса е
изобразен рицар с доспехи и шлем с пера, на който тялото му е в ¾ фас
наляво, с глава обърната надясно; с дясната си ръка държи края на
наметало, а лявата е подпряна на хералдически щит; върху реверса е
гербът на Съединените провинции – изправен разярен лъв, наляво.
Реверсният надпис е: CONFIDENS DNO NON MOVETVR.
Различават се два основни варианта на този тип монети. При
първия годината е от двете страни на щита на аверса, а надписът е: MO
NO ARG ORDIN HOL. Най-ранните льовенталери са сечени още през 1575
г. в провинция Холандия. Това всъщност са не само първите
льовенталери, а и първите монети на свободните съюзени провинции
изобщо (Delmonte 1967: 194). При тези най-ранни екземпляри
изобразяването на рицаря се различава съществено от по-късните
емисии. Тук той е в ¾ фас наляво, с глава, обърната наляво и с вдигнат
над главата шлем, като се вижда лицето му. Рицарят е с наметало и ръце,
незащитени от доспехите. Краката му не са изобразени. Пред него е
поставен хералдически сложно профилиран щит с герба на
Нидерландия. От двете страни на герба е годината. Надписът е: MO NO
ARG ORDIN HOL. Върху реверса е изобразен гербът на Съединените
провинции – разярен изправен лъв наляво и надпис: CONFIDENS DNO
NON MOVETVR. Монети от този тип се секат само през 1575 и 1576 г.,
като има и екземпляри без година на отсичане (Verkade 1848: 48.2;
Delmonte 1967: 829, 830; Davenport 1977: 8837; Zonnebloem 2000a: 3). От
1576 г. започва сеченето на нов тип льовенталери с изображения,
идентични с традиционните, като при тях годината е на аверса, а
надписът е: MO NO ARG ORDIN HOL. В провинция Холандия те се секат
с прекъсвания между 1576 и 1605 г. (Verkade 1848: 48.3; Delmonte 1967: 831;
Zonnebloem 2000a: 3-4), както и ½ провинциални льовенталери (Verkade
1848: 48.4; Delmonte 1967: 870; Zonnebloem 2000a: 4).
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При втория вариант аверсният надпис е: MO ARG PRO CONFŒ
BELG (следва провинцията), а с годината завършва реверсният надпис.
Монети от този тип се секат с прекъсвания в следните провинции:
Холандия – льовенталери между 1606 и 1697 г. (Verkade 1848: 49.1;
Delmonte 1967: 832; Zonnebloem 2000a: 4) и ½ льовенталери между 1606 и
1653 (Verkade 1848: 49.2; Delmonte 1967: 871; Zonnebloem 2000a: 4-5);
Западна Фрисландия – льовенталери между 1606 и 1713 г. (Verkade 1848:
66.4; Delmonte 1967: 836; Zonnebloem 2000a: 15-16) и ½ льовенталери
(Verkade 1848: 66.5; Delmonte 1967: 873; Zonnebloem 2000a: 16); Зеландия –
льовенталери през 1606 – 1658 (Verkade 1848: 88.1; Delmonte 1967: 839;
Zonnebloem 2000a: 31) и ½ льовенталери през 1609 – 1652 (Verkade 1848:
88.2; Delmonte 1967: 876; Zonnebloem 2000a: 31-32).
В провинция Гелдерланд льовенталери с няколко различни знака
на монетарницата се секат от 1606 до 1700 г. (Verkade 1848: 11.1; Delmonte
1967: 825; Zonnebloem 2000b: 8-9), а ½ льовенталери – от 1606 до 1652 г.
(Verkade 1848: 11.3; Delmonte 1967: 869; Zonnebloem 2000b: 9). През 1646 –
1649 и 1652 г. се сече вариант, при който рицарят на аверса е обърнат
наляво (Verkade 1848: 11.2; Delmonte 1967: 826; Zonnebloem 2000b: 9), като
през същите тези години се секат и обичайните монети с рицар, обърнат
надясно.
В провинция Утрехт са сечени няколко варианта льовенталери.
Първият се сече в периода 1606 – 1634 г. Той се характеризира с
наличието на знак на монетарницата – малък хералдически щит (гербът
на Утрехт) върху аверса, горе вдясно от шлема на рицаря (Verkade 1848:
107.4; Delmonte 1967: 843; Zonnebloem 2000a: 45). При втория вариант
същият знак е вляво от рицарския шлем, като са известни два
подварианта. При първия от тях (1635, 1645, 1646) лъвът в хералдическия
щит на аверса е коронован (Delmonte 1967: 844; Zonnebloem 2000a: 45-46),
а при втория (1636 – 1668) – не (Delmonte 1967: 845; Zonnebloem 2000a: 46).
При третия вариант, който се сече между 1674 – 1676 г., монетният знак е
божият агнец (Agnus Dei), изобразен като хералдически знак – агне,
носещо знаме с кръст (Delmonte 1967: 846; Zonnebloem 2000a: 46).
Четвъртият вариант е със знак на монетарницата – розета. Той се сече
между 1679 и 1683 г. (Verkade 1848: 108.1; Delmonte 1967: 847; Zonnebloem
2000a: 46). При последния пети вариант, сечен с прекъсвания през 1682 –
1697 г., рицарят е без пера на шлема (Delmonte 1967: 847; Zonnebloem
2000a: 46). В Утрехт са сечени и монети от ½ льовенталер, които се
характеризират с аналогични на льовенталерите от съответните типове
изображения, като при емисиите от 1636 г. има два варианта в
зависимост от това дали лъвът в хералдическия щит на аверса е с корона
или без такава (вж.: Verkade 1848: 107.5; Delmonte 1967: 877-879;
Zonnebloem 2000a: 46-47).
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В провинция Зеландия се секат льовенталери с надпис на аверса:
MO NO ARGI ORD ZEL AD VA ORD HOL, а на реверса: CONFIDENS DNO
NON MOVETVR. От този тип се секат през 1589 г. льовенталери
(Delmonte 1967: 837; Zonnebloem 2000a: 30) и ½ льовенталери (Delmonte
1967: 874; Zonnebloem 2000a: 30-31).
В провинция Оверийсел се секат разнообразни варианти
льовенталери. При първия изображенията са традиционни за този тип
монети и рицарят е с перо на шлема. Аверсният надпис е: MON NO ARG
PRO CONFOE BELG TRANS (с разнообразни варианти). Този вариант се
сече между 1606 и 1666 г. През 1633 г. е отсечен любопитен подвариант с
отбелязана година и на аверса, и на реверса (Verkade 1848: 139.3; Delmonte
1967: 856; Zonnebloem 2000b: 31-32). Следва пауза от 9 години и през 1675
г. се появява нов вариант, при който рицарят е без перо на шлема, а
надписът е MO NO ARG CONFOE BELG PRO TRANS. Той се сече с
прекъсвания до 1697 г. със знак роза, а през 1676, 1683 и 1684 г. без знак.
През 1675 г. се появява и вариант с перо на шлема, чието сечене
продължава до 1701 г. (за тези варианти вж.: Verkade 1848: 139.3; Delmonte
1967: 856b; Zonnebloem 2000b: 32). В Оверийсел се секат и монети от ½
льовенталери в периода 1606 – 1643 (Verkade 1848: 139.4; Delmonte 1967:
885; Zonnebloem 2000b: 32).
През 1662 в град Давентер се появява първият тип льовенталери
(20 години след градските емисии) с герба на Съединените провинции и
надписи на аверса и реверса съответно: MO ARG CIVIT IMPER DAVENT и
CONFIDENS DNO NON MOVETVR. През 1662 – 1664 г. се секат монети със
знак негърска глава, а през 1664 и 1666 – 1668 със седнало куче (Verkade
1848: 150.3; Delmonte 1967: 858; Zonnebloem 2000b: 41-42). Следва нова
пауза в сеченето на льовенталери в Давентер и през 1684 г. се появява нов
тип, който също е със знак седнало куче, но рицарят е без перо на шлема.
Този тип монети се сече до 1688 г. и е с надпис на аверса MO ARG CIV
IMP BELG DAVENTRIÆ (Delmonte 1967: 859; Zonnebloem 2000b: 42).
Последният тип давентерски льовенталери се сече през 1698 г., отново е
със знак седнало куче и рицарят е без перо на шлема, но надписът на
аверса е различен – MO ARG PRO CONFOE BEL CIV DAV (Verkade 1848:
150.4; Delmonte 1967: 860; Zonnebloem 2000b: 42). Монети от ½
льовенталер са сечени в Давентер само през 1640 г. (Verkade 1848: 150.2;
Delmonte 1967: 886; Zonnebloem 2000b: 42) и са еднотипни със
съответните им льовенталери от въпросната година.
Най-ранните льовенталери в град Кампен са отсечени през 1637 г.,
но има и еднотипни на тях екземпляри, които са без отбелязана година
на отсичане. Тези без година са с допълнителен знак – държавният герб
в розета или без, а другите са без допълнителен знак. Всички те имат
надпис на аверса: MO ARG CIVITA IMP BELG CAMPEN. Този тип се сече
през 1637, 1642 и 1643 г., а през 1644 г. започва да се сече нов тип, при
138

който изображението на рицаря е различно и с глава наляво. Този тип се
сече до 1650 г., а през последната година се появява отново старият тип с
глава, гледаща надясно, който се сече до 1671 г. В периода 1675 – 1693 г. се
секат льовенталери, при които рицарят е с глава, обърната надясно, но е
без пера на шлема. (Verkade 1848: 163.1; Delmonte 1967: 862; Zonnebloem
2000b: 51-52). В град Кампен монети от ½ льовенталер се секат само през
1646 – 1648 и 1657 г. със знак лилия (Verkade 1848: 163.2; Delmonte 1967:
888; Zonnebloem 2000b: 52-53).
Льовенталери в град Зволе са сечени между 1661 и 1692 г. с
надписи на аверса и реверса: MO ARG CONFOE BELG CIVI ZWOL и
CONFIDENS DNO NON MOVETVR. Те са с допълнителен знак цвете
(Verkade 1848: 227.3; Delmonte 1967: 867; Zonnebloem 2000b: 59).
Льовенталерите, сечени в провинция Фризия, принадлежат на
няколко типа. Най-ранният от тях се сече с прекъсвания между 1606 и
1653 г. Този тип е с година на реверса и аверсен надпис: MO ARG PRO
CONFOE BELG FRIS (Verkade 1848: 124.4; Delmonte 1967: 852; Zonnebloem
2000b: 69). При втория тип, сечен през 1628, годината е на аверса
(Delmonte 1967: 852a; Zonnebloem 2000b: 69), а при третия (1617, 1628 и
1629 г.) е отбелязана и на аверса, и на реверса (Delmonte 1967: 852b;
Zonnebloem 2000b: 69). В периода 1614 – 1622 (има монети без отбелязана
година) се сече четвърти тип, който е с аверсен надпис: MO NOVA ARGE
ORDIN FRIS (Verkade 1848: 124.1; Delmonte 1967: 853; Zonnebloem 2000b:
69-70). При последния пети тип, сечен през 1607 – 1612 (и без година)
надписът е: MO AR PR CONFOE BEL FRIS без допълнителен знак
(Verkade 1848: 124.2; Delmonte 1967: 854; Zonnebloem 2000b: 70) или без
година и с герба на Съединените провинции (Delmonte 1967: 854a;
Zonnebloem 2000b: 70). Монетите от ½ льовенталер, сечени с
прекъсвания между 1607 и 1663 г. са еднотипни на гореописаните за
съответните години льовенталери (срв.: Verkade 1848: 124.3; Delmonte
1967: 883; Zonnebloem 2000b: 70).
Провинциален льовенталер (Provinciale Leeuwendaalder)
Провинциалните льовенталери се секат едновременно с
льовенталерите. Често през една и съща година се появяват и от двата
вида монети. Провинциалните льовенталери се отличават с някои
характерни особености при отделните провинции, но най-характерна
тяхна черта е изобразяването върху аверса на провинциалния герб.
Сечени са по същия стандарт като льовенталерите (номинално тегло
27,68 г при сребърно съдържание 0.750).
Във Фризия са сечени няколко типа провинциални льовенталера.
Най-ранният е с изображение на провинциалния герб върху
хералдическия щит на аверса, а допълнителният знак на реверса е гербът
на Съединените провинции. Този тип е сечен само през 1589 г. и е с
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аверсен надпис: MO NO ARG ORD FRI VAL HOL (Verkade 1848: 215.3;
Delmonte 1967: 849; Zonnebloem 2000b: 68). От същия тип през 1589 г. са
сечени и ½ провинциални льовенталери (Delmonte 1967: 880; Zonnebloem
2000b: 69). При втория тип гербът на аверса е на Съединените
провинции, а допълнителният знак на реверса е гербът на провинция
Фризия. Типът се сече с прекъсвания между 1591 и 1603 г. (съществуват
екземпляри и без година) с аверсен надпис: MO NO ORDIN FRIS VA HOL.
Същият тип, но с допълнителен знак правоъгълник, се сече през 1591,
1594 и 1597 г. (Verkade 1848: 123.4; Delmonte 1967: 850; Zonnebloem 2000b:
68). ½ провинциални льовенталери от същия тип и с допълнителен знак
провинциален герб се секат през 1599, 1601 и 1602 г. (Delmonte 1967: 881;
Zonnebloem 2000b: 69), а през 1604 с провинциалния герб върху щита на
аверса (Delmonte 1967: 882; Zonnebloem 2000b: 69). В периода 1603 – 1606
г. се сече третият тип фризийски провинциални льовенталери, които са с
идентични изображения с гореописания тип с допълнителен знак
провинциален герб, но са с различни надписи и на аверса, и на реверса,
които съответно са: MONE NOVA ORDIN FRISIÆ и NISI DOMINVS
NOBISCVM FR V (Delmonte 1967: 851; Zonnebloem 2000b: 68-69).
Провинциалните льовенталери на Западна Фризия имат
изобразен на аверса хералдически щит с провинциалния герб – два
полегнали лъва, един над друг, наляво. В провинцията се секат два
варианта на тези монети. При първия щитът разделя аверсния надпис по
следния начин: MO NO ORD WES – T FRI VALOR HOL, а годината е долу,
от двете страни на хералдическия щит, там, където е околовръстния
надпис. Този вариант има два подварианта. Първият се сече през 1588 г. с
реверсен надпис: CONFIDENS DNO NON MOVETVR (Delmonte 1967: 833;
Zonnebloem 2000a: 14-15), а вторият е без година и надпис: DEVS
FORTITVDO ET SPES NOSTRA (Verkade 1848: 66.1; Delmonte 1967: 834a;
Zonnebloem 2000a: 15). При втория вариант, сечен с прекъсвания в
периода 1600 – 1605, надписът е: DEVS FORTITVDO ET SPES NOST, а
годината е от двете страни на щита в полето, в което е изобразен и
рицарят (Delmonte 1967: 834, 835; Zonnebloem 2000a: 15). От този вариант
се секат през 1603 – 1605 г. и ½ провинциални льовенталери (Verkade
1848: 66.2; Delmonte 1967: 872; Zonnebloem 2000a: 15).
В Зеландия провинциалните льовенталери са с изобразен върху
хералдически щит на реверса герба на провинцията – разярен лъв,
наляво, излизащ от морето. Надписите върху този тип, сечен между 1597
и 1599 г., са: MO NO ARG ORDIN ZEL и DOMINE SERVA NOS PERIMVS
(Verkade 1848: 87.5; Delmonte 1967: 838; Zonnebloem 2000a: 31). През същия
хронологичен диапазон и от същия тип са сечени ½ провинциални
льовенталери (Verkade 1848: 87.6; Delmonte 1967: 875; Zonnebloem 2000a:
31).
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От Утрехт са познати два варианта провинциални льовенталери.
Първият се сече само през 1589 г. и има изобразен върху реверса горе –
провинциалния герб. Той е с надпис: MO NO ORD TRA AD VA ORD HOL
(Delmonte 1967: 841; Zonnebloem 2000a: 45). Вторият е с изобразена на
същото място на реверса розета, а аверсният надпис е: MO NO ORDI
TRAI VA HOL и се сече с прекъсвания между 1589 и 1603 г. (Verkade 1848:
226.2; Delmonte 1967: 842; Zonnebloem 2000a: 45). Познати са и монети от
½ провинциални льовенталери, сечени през 1597 – 1599 г. (Verkade 1848:
107.2; Delmonte 1967: 877; Zonnebloem 2000a: 45).
Провинциалните льовенталери, сечени в Гелдерланд, са със знак
на монетарницата розета (в периода 1589 – 1602) или т.н. „гелдерски
кръст“ (1589). И двата варианта са с еднакви изображения и надписи,
като върху аверса той е MO NO ORDI GEL VA HOL (Verkade 1848: 10.4;
Delmonte 1967: 824; Zonnebloem 2000b: 7-8). В периода 1589 – 1602 г. в
Гелдерланд са сечени и монети от ½ провинциален льовенталер
(Delmonte 1967: 868; Zonnebloem 2000b: 8).
При провинциалните льовенталери на Оверийсел аверсният
надпис е: MO NO ORD TRSISL VALOR HOL. Като знак на монетарницата
те имат изобразен герба на град Кампен – градска порта с три кули. Тези
монети се секат (с прекъсвания) в периода 1585 – 1602 г. (има екземпляри
без отбелязана година) (Delmonte 1967: 855; Zonnebloem 2000b: 31). През
1584 г. се секат и ½ провинциални льовенталери със същия аверсен
надпис, а през 1597 г. с MO NO ARG TRAN AD VA ORS HOL (Delmonte
1967: 884; Zonnebloem 2000b: 31).
Градски льовенталер (Stedelijke leeuwendaalder)
Градските льовенталери, сечени в Кампен, са без година на
отсичане или с 1597, а допълнителният знак на реверса представя
градския герб. Те имат традиционните за льовенталерите изображения,
а аверсният им надпис е: MON ARG R P IMP CAMP VA HOL (Verkade 1848:
162.4; Delmonte 1967: 861; Zonnebloem 2000b: 51). През същата година
(както и без година) и от същия тип са сечени и ½ градски льовенталери
(Delmonte 1967: 887; Zonnebloem 2000b: 51). В Кампен градски
льовенталери с герба на града в хералдическия щит на аверса се секат
само през 1671 г. (Delmonte 1967: 863; Zonnebloem 2000b: 52).
В град Ниймеген градски льовенталери (както и льовенталерови
монети изобщо) се секат само през 1692 г. Те са със следния аверсен
надпис: MO ARG CIV IMP BELG NOVIOMAG (Verkade 1848: 223.4;
Delmonte 1967: 827; Zonnebloem 2000b: 19-20). Предполагам, че
изследователите приемат тези монети за льовенталери, а не за градски
емисии, поради факта, че върху аверса е изобразен държавният, а не
градският герб. По същия начин стои въпросът и с льовенталерите,
сечени в град Зутфен. Те са с годините 1690, 1691 и 1692 и имат следния
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надпис върху аверса: MO ARG CIV IMP BEL ZVTPHANIÆ (Verkade 1848:
224.1; Delmonte 1967: 828; Zonnebloem 2000b: 24).
В Давентер единствените градски льовенталери са отсечени през
1640 г. Те са с изобразен градския герб върху хералдическия щит на
аверсна, а надписът е: IMP CIV CONF BELG PR SOCI. Реверсният надпис
гласи: ME VIGILANTE FLORET DAVENT. Допълнителният знак на
реверса на тези монети е лилия (Verkade 1848: 150.1; Delmonte 1967: 847;
Zonnebloem 2000b: 41).
В Зволе са сечени няколко доста различаващи се един от друг
типа градски льовенталери. Най-ранният от тях се сече само през 1633 г.
Той е характерен с изображението на градския герб в хералдическия щит
на аверса – изправен разярен лъв, наляво, на гърдите на който е
изобразен щит с кръст в него. Аверсният надпис е: MO ARG IMP CIVITA
ZWOL A L IMP, а реверсният: DA PACEM DOMINE IN DIEBVS NOST.
Върху реверса е изобразен гербът на град Зволе – лъв, вървящ върху
тревна площ (Delmonte 1967: 864; Zonnebloem 2000b: 58). През същата
1633 г. е сечена и еднотипна монета от ½ градски льовенталер (Delmonte
1967: 889; Zonnebloem 2000b: 58). През 1637 и 1639 г. се сече нов тип, при
който върху хералдическия щит на аверса е изобразен закрилникът на
Зволе св. Архангел Михаил, представен като рицар с меч и щит и убива
змей (Verkade 1848: 172.1; Delmonte 1967: 865; Zonnebloem 2000b: 58-59).
При третия тип лъвът на реверса е без щит с кръст на гърдите. Този тип
се сече с прекъсвания между 1639 и 1655 г. При него съществуват три
варианта: с година, разположена от двете страни на лъва (1639 – 1646)
(Verkade 1848: 172.2; Delmonte 1967: 866; Zonnebloem 2000b: 59); с година
зад лъва (1642, 1644) (Delmonte 1967: 866a; Zonnebloem 2000b: 59) и с
година на края на реверсния надпис (1641, 1642, 1644) (Verkade 1848: 172.4;
Delmonte 1967: 866b; Zonnebloem 2000b: 59). В Зволе са сечени и два типа
монети от ½ градски льовенталер с изображение на св. Архангел Михаил
на аверсния щит. При първия, сечен между 1633 и 1644 г., годината е в
полето на реверса (Verkade 1848: 172.3; Delmonte 1967: 889; Zonnebloem
2000b: 59), а при втория (1641 – 1652) е в края на реверсния надпис
(Verkade 1848: 172.5; Delmonte 1967: 889; Zonnebloem 2000b: 59-60).
Флорин (Florijn)
Флоринът от 28 стуйвера (florijn van 28 stuivers) е сред сребърните
монети, сечени в най-големи количества и най-разпространени извън
Нидерландия. Те са с номинално тегло от 19,50 г и сребърно съдържание
0.673, т.е. едно от ниските сред сребърните монети. Често флорините са
контрамаркирани с HOL, UTR, L, G.O., щит, лъв или стрела.
В провинция Холандия е сечен само един тип редки флорини. Те
са с изобразена на аверса персонификация на Нидерландия, представена
като млада жена в цял ръст и с глава надясно; с дясната си ръка държи
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копие, а лявата е подпряна на алтар; от двете ѝ страни: 28 ST; под нея –
1694. Аверсният надпис е: HAC NITIMVR HANC TVEMVR. Върху реверса е
изобразен герб: коронован хералдически щит, разделен на 7 полета, в
които са представени гербовете на седемте съюзни провинции.
Надписът е: FLOR ARG ORD FÆD BELG HOLL (Verkade 1848: 54.4;
Delmonte 1967: 1161; Zonnebloem 2000a: 8).
В провинция Западна Фризия се сече флорин, чийто тип е
традиционен за този номинал – герб на аверса и двуглав орел на реверса.
На аверса на западнофризийските флорини е изобразен хералдически
щит, разделен на 3 полета, в които са гербовете на градовете Хоорн,
Медемблик и Енкхуйзен. Надписът на аверса е: MO NO ARG ORDIN
WEST FRISIAE. Върху реверса е изобразен гербът на Свещената Римска
империя – двуглав орел; между главите му – лък; надпис: DEVS
FORTITVDO ET SPES NOSTRA. Този тип е сечен през 1685 – 1687 (Verkade
1848: 71.1; Delmonte 1967: 1099; Zonnebloem 2000a: 22). През 1686 г. се сече
тип, който е с корона между главите на орела на реверса (Verkade 1848:
71.2; Zonnebloem 2000a: 22).
В град Ниймеген също се секат флорини от 28 стуйвера. Върху
аверса те имат изобразен градския герб, коронован и разделен на 4
полета; над короната – година; под герба – 28. Надписът е: FLOR ARG CIV
NOVIOMAG. Върху реверса е изобразен двуглав орел с кълбо с кръст,
който се издига между главите; над кръста – корона. Реверсният надпис
е: FERDINAND II D G ROM IMP SEM AV. Този тип се сече с допълнителен
знак негърска глава през 1685, 1686, 1688 и 1690 г. (Verkade 1848: 22.3, 22.4;
Delmonte 1967: 1097; Zonnebloem 2000b: 20).
От подобен тип са и сребърните флорини на град Зутфен, но,
разбира се, са с друг герб на аверса и с тази разлика, че числото 28 е на
реверса – в кълбото с кръста. Надписите са съответно: FLOR ARG CIV
ZVTPHANIÆ и IN DEO SPES NOSTRA. Този тип се сече само през 1690 г.
(Verkade 1848: 26.1; Delmonte 1967: 1098; Zonnebloem 2000b: 24).
От същия тип, различаващ се само по герба и надписите, са
флорините, сечени през 1685, 1686, 1688 и 1689 г. в провинция Оверийсел.
Надписите са съответно: MO NO ARGENT ORD TRANS IS и DA PAC DOM
IN DIEBVS NOSTRIS (Verkade 1848: 124.1; Delmonte 1967: 1105; Zonnebloem
2000b: 35).
В град Давентер са сечени няколко типа сребърни флорини от 28
стуйвера. Първите три са с титулатурата на свещения римски император
Матеус I (1612 – 1619). Най-ранният е с изобразен на аверса градския герб,
разделен на 4 полета, а на реверса орелът е едноглав и коронован (гербът
на Давентер), числото 28 е на аверса. Надписите са съответно: FLOR ARG
CIV IMP DAVENT и MATTH I D G ROM IMP SEM AVG. Този тип се сече
през 1617 и 1619 г. (Verkade 1848: 153.1; Delmonte 1967: 1106; Zonnebloem
2000b: 45). Вторият тип е много близък по изображения и надписи, но
143

орелът на реверса е двуглав с кълбо с кръст на гърдите (гербът на
Свещената Римска империя) и числото 28. Този тип е сечен през 1618, 1619
и 1621 г. (Verkade 1848: 153.2; Delmonte 1967: 1107; Zonnebloem 2000b: 45).
При третия тип, сечен само през 1617 г., липсва индикация за стойността
(Delmonte 1967: 1108; Zonnebloem 2000b: 45). Четвъртият тип, сечен през
1619 и 1621 г., е с титулатурата на свещения римски император Фердинанд
II (1619 – 1637) и надписът на реверса е: FERDINAND II ROM IMP SEM AVG
(Verkade 1848: 153.4; Delmonte 1967: 1110; Zonnebloem 2000b: 45). Пети тип
флорини на Давентер е сечен през 1684 г. по времето на Леополд I (1658 –
1705). Върху аверса е изобразен хералдически коронован щит с орел
(гербът на Давентер); над него – годината; от двете му страни – 28 ST.
Надписът е: FLOR ARG CIV DAVENTRIÆ. Върху реверса е гербът на
Свещената Римска империя и надпис: LEOP IGN D G ELEC ROM IMP SEM
AVG (Verkade 1848: 154.1; Delmonte 1967: 1111; Zonnebloem 2000b: 45).
Шестият тип флорини е със същите изображения,като петия тип, но с
титулатурата на Фердинанд II и с годините 1685, 1686, 1690 и 1692 (т.е.
когато императорът е бил вече отдавна мъртвец) (Verkade 1848: 154.2,
154.3; Delmonte 1967: 1112; Zonnebloem 2000b: 45-46). Последните два типа
често са контрамаркирани със сноп от 7 стрели. През 1618 г. са сечени и
монети от ½ флорин (от 14 стуйвера) (Verkade 1848: 153.3; Delmonte 1967:
1109; Zonnebloem 2000b: 46).
Флорини се секат и в град Кампен. Те имат обичайните за този
номинал изображения – градският герб на аверса и гербът на Свещената
Римска империя на реверса. Различават се няколко варианта. При
първия годината е вплетена в короната на аверсния герб, а
допълнителният знак е розета. Надписите при варианта, сечен през 1616,
1618 и 1619 г., са следните: FLOR ARG CIVI IMP CAMPEN и MATTH I D G
ROM IMP SEM AVGV, а при този, сечен през 1628 г.: FERDINAND II ROM
IMP SEM A (Verkade 1848: 164.2, 164.3; Delmonte 1967: 1113; Zonnebloem
2000b: 54-55). При друг вариант, сечен през 1680 – 1682, последните две
цифри на годината са от двете страни на короната на реверса. При
следващите емисии от 1683 – 1686 г. годината отново е при короната на
аверса (Verkade 1848: 164.4; Zonnebloem 2000b: 55).
Флорините от 28 стуйвера на град Зволе се групират най-вече по
това, по време на кой свещен римски император са сечени. Най-ранният
тип е от времето на Матеус I. Тези монети имат на аверса изобразен
градския герб, а на реверса – двуглав орел. Надписите при първия
вариант (1619 – 1621, 1626, 1628, без година) са съответно: FLOR ARG
CIVITA IMP ZWOLL и MATTH I D G RO IMP SEM AVGVST (Verkade 1848:
174.1, 174.2; Delmonte 1967: 1114; Zonnebloem 2000b: 62), а при втория: FLOR
ARG CIVITA ZWOLL и FARDINAND II R MP SEM AVGVS (Delmonte 1967:
1114b; Zonnebloem 2000b: 62). След международното признаване на
независимостта на Нидерландия през 1648 г. се променят и флорините –
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вече не се изписва титулатурата на съответния император, въпреки че
изображението на двуглавия орел на реверса се запазва. При варианта,
сечен през 1679 и 1680 г., надписите са: FLOR ARG CIVITA IMP ZWOLLÆ и
DA PAC DOM IN DIEB NOSTRIS (Verkade 1848: 174.3; Delmonte 1967: 1115;
Zonnebloem 2000b: 62). Няколко подварианта, отличаващи се по мястото
и начина на изписване на годината, се секат с прекъсвания в периода
1680 – 1686 г. (Verkade 1848: 174.4, 175.1; Delmonte 1967: 1115; Zonnebloem
2000b: 62-63).
Напълно различен от описаните по-горе типове флорини от 28
стуйвера се сече в провинция Фризия. На аверса е изобразен бюст на
мъж с шапка, надясно, с меч в дясната ръка. От двете му страни в полето
– 28 ST. Надписът е: NISI DOMINVS NOBISCVM (следва годината). На
реверса е провинциалният герб в коронован хералдически щит и надпис:
FLORENVS ARGENT ORDI FRISIÆ. Този тип се сече с прекъсване в
периода 1601 – 1694 (Verkade 1848: 127.1; Delmonte 1967: 1100; Zonnebloem
2000b: 73). От същия тип се секат и ½ флорини от 14 стуйвера през 1601,
1604, 1684, 1686 и 1688 г. (Verkade 1848: 127.2; Delmonte 1967: 1101;
Zonnebloem 2000b: 73), както и подобен тип с голяма корона и реверсен
надпис: MONETA ARGEN ORD FRIS през 1688 г. (Delmonte 1967: 1101;
Zonnebloem 2000b: 73). През 1601 г. се сече тип с надпис на реверса:
MONETA NOVA ORDINVM FRISIÆ (Verkade 1848: 127.3; Delmonte 1967:
1102; Zonnebloem 2000b: 73). Във Фризия са сечени и монети от ¼ флорин
от 7 стуйвера през 1601, 1604, 1684, 1686 и 1688 г. (Verkade 1848: 127.4, 127.5;
Delmonte 1967: 1103, 1104; Zonnebloem 2000b: 73). Съществува и още един,
също оригинален фризийски флорин, сечен само през 1694 г. На аверса
той има изобразена жена – персонификация на Нидерландия, подпряла
се на алтар, а на реверса гербовете на седемте съюзни провинции под
корона. Надписите са съответно: HAC NITIMVR HANC TVEMVR и FLOR
ARG ORD FŒD FRI (Delmonte 1967: 1103, 1162; Zonnebloem 2000b: 73-74).
В провинция Гронинген и Омеланден са сечени няколко типа
сребърни флорини от 28 стуйвера по два различни стандарта. Найранният тип се сече в периода 1673 – 1677 г. и е с номинално тегло от 17,30
г при сребърна проба 0.765. На аверса на монетата е изобразен бюст на
мъж с дълги коси, надясно, с шапка и държащ меч. От двете му страни в
полето е годината. Надписът е: OMNI BELGICA LIBERTAS AVRO
PRETIOSIOR. На реверса е изобразен гербът на провинция Гронинген и
Омеланден: коронован хералдически щит, разделен на 4 полета, в които
две по две шахматно са изобразени гербовете на град Гронинген (двуглав
орел с щит на гърдите с хоризонтална линия по средата) и на Омеланден
(три диагонални ивици с 11 сърца, символизиращи единадесетте
исторически региона на провинцията). От двете страни на герба: 28 ST и
надпис: FLOR ARGENT ORD GRON ET OMLAN (Verkade 1848: 180.1, 180.2,
180.3; Delmonte 1967: 1116; Zonnebloem 2000b: 80). Има вариант, сечен през
145

1674 г. с разменени места на гербовете в полетата на щита (Verkade 1848:
180.4; Delmonte 1967: 1117; Zonnebloem 2000b: 80-81). Вторият тип флорини
е сечен само през 1681 г. и има изобразени на аверса две стиснати ръце и
две копия с шапка и сияеща пирамида на върховете. Надписът на аверса
е: REDDIT CONIVNCTIO TVTOS. Изображението на реверса е като при
първия тип, но надписът е: MO NO ARG OED GRON ET OML (Verkade
1848: 181.1; Delmonte 1967: 1117; Zonnebloem 2000b: 81). Третият тип е сечен
по обичайния за нидерландските флорини от 28 стуйвера стандарт: 19,50
г номинално тегло и проба 0.673. При него на аверса е изобразен отново
бюст на мъж, но с различно облекло, с перо на шапката и без меч.
Надписът е различен: PRO RELIGIONE ET LIBERTATE. Изображенията и
надписите на реверса са като при втория тип. Монети от този тип се
секат през 1685 и 1686 г. (Verkade 1848: 181.2; Delmonte 1967: 1118;
Zonnebloem 2000b: 81). При четвъртия тип мъжът държи с дясната си
ръка меч, а шапката му е без перо. Той се сече през 1691 и 1692 г. (Verkade
1848: 181.3; Delmonte 1967: 1119; Zonnebloem 2000b: 81). През 1692 г. се сече и
последният пети тип флорини на провинцията. Надписът на аверса е
като при предишните два типа, но е изобразен двуглав орел с
провинциалния герб на гърдите му. Реверсът е обичайният (Verkade
1848: 181.4; Delmonte 1967: 1120; Zonnebloem 2000b: 81-82).
Флорини от 28 стуйвера са сечени и от името на град Гронинген.
Те имат изобразен на аверса градския герб: коронован хералдически
щит, разделен на 4 полета, в които два по два шахматно са изобразени
двуглав орел с щит на гърдите, върху който е представена хоризонтална
линия (1 и 4 поле) и още една хоризонтална линия (2 и 3 поле). Над герба
е годината, под него: 28, а надписът околовръст е: FLOR ARG CIV
GRONINGE. На реверса е изобразен гербът на Свещената Римска
империя: двуглав орел с кълбо с кръст на гърдите, а над него – корона.
Реверсният надпис е: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM. Този тип се
сече през 1690 – 1692 г. (Verkade 1848: 184.3; Delmonte 1967: 1121;
Zonnebloem 2000b: 83). При втория тип, сечен през 1690 г., надписът на
аверса е: MO NO ARG CIV GRONINGA (Verkade 1848: 184.4; Delmonte 1967:
1122; Zonnebloem 2000b: 83).
Гулден (Gulden)
През 80-те години на XVII в. започват да се секат монети с
номинал 1, 2 и 3 гулдена в няколко различни модификации, наричани
най-често „нидерландски“, „провинциални“ и „градски“ гулдени. Те са
сечени по единен стандарт с номинално тегло за монетите от 1 гулден –
10,61 г при една от най-високите сребърни проби – 0.920. Така монетите
от 2 гулдена тежат 21,21 г, а тези от 3 гулдена – 31,82 г.
В провинция Холандия се секат няколко типа, като дизайнът на
монетите от 1, 2 и 3 гулдена от съответния тип е еднакъв. При най146

ранния от тях върху аверса е изобразен гербът на Съединените
провинции, а надписът е: MONETA ORDINVM HOLLANDIÆ (следва
годината). Върху реверса е гербът на провинция Холандия: изправен
разярен лъв, наляво, в коронован хералдически щит. Вляво и вдясно от
герба в полето: 3 G. Надписът е: VIGILATE DEO CONFIDENTES. Този тип
е сечен само през 1680 г. (Verkade 1848: 50.1; Delmonte 1967: 1129;
Zonnebloem 2000a: 8), както и монетите от 2 (Verkade 1848: 211.2; Delmonte
1967: 1143; Zonnebloem 2000a: 9) и от 1 гулден (Verkade 1848: 50.2; Delmonte
1967: 1170; Zonnebloem 2000a: 9). Вторият тип е с изобразена на аверса
персонификация на Нидерландия HAC NITIMVR HANC TVEMVR, а
реверсът е аналогичен на предишния тип, с разликата, че годината е над
короната, а надписът е: MO NO ARGENT COMIT HOLL. Този тип е познат
в два варианта – с надпис (Verkade 1848: 51.1; Delmonte 1967: 1126;
Zonnebloem 2000a: 8-9), сечен през 1681, 1682 и 1694 г. и без надпис 3 G от
двете страни на герба (Delmonte 1967: 1127; Zonnebloem 2000a: 9), сечен
през 1681 и 1682 г. От същия тип са сечени и монети от 2 (Verkade 1848:
51.2; Delmonte 1967: 1142; Zonnebloem 2000a: 9) и 1 гулден (Verkade 1848:
52.1; Delmonte 1967: 1172; Zonnebloem 2000a: 9-10), както и такива от ½
(Verkade 1848: 52.4; Delmonte 1967: 1196; Zonnebloem 2000a: 10) и ¼ гулден
(Verkade 1848: 52.5; Zonnebloem 2000a: 10). При третия тип на аверса е
изобразена отново персонификация на Нидерландия, но на реверса е
гербът на Съединените провинции и надпис: CONFIDENS DNO NON
MOVETVR. Този тип се сече през 1684 г. и е наричан 3 гулденльовенталер (Verkade 1848: 49.4; Delmonte 1967: 1128; Zonnebloem 2000a:
9). Сеченето на гулдени в провинция Холандия продължава и през XVIII
в., като тогава се налага типът с персонификация на Нидерландия.
В провинция Западна Фрисландия се секат два основни вида
гулденови монети: т.н. „нидерландски гулдени“ и т.н. „провинциални
гулдени“. Първите имат изобразен на реверса герба на Съединените
провинции, а вторите – провинциалния герб. Нидерландски гулдени се
секат от 1694 г. с реверсен надпис: MO ARG ORD FÆD BELG WESTF, като
отново са познати монети от 3 (Verkade 1848: 69.1; Delmonte 1967: 1147;
Zonnebloem 2000a: 23), 1 (Verkade 1848: 70.1; Delmonte 1967: 1180;
Zonnebloem 2000a: 23) и ½ гулдена (Verkade 1848: 70.5; Delmonte 1967:
1200; Zonnebloem 2000a: 24). Провинциални гулдени се секат от 1682 г. с
реверсен надпис: MO NO ARGENT ORDIN WESTF, като са пускани в
обращение монети от 3 (Verkade 1848: 68.1; Delmonte 1967: 1130;
Zonnebloem 2000a: 22), 2 (Verkade 1848: 68.2; Delmonte 1967: 1144;
Zonnebloem 2000a: 22), 1 (Verkade 1848: 68.3; Delmonte 1967: 1173;
Zonnebloem 2000a: 22-23), ½ гулдена (Verkade 1848: 68.4; Delmonte 1967:
1199; Zonnebloem 2000a: 23).
В провинция Зеландия са сечени през XVII в. само провинциални
(през 1694 г.) и нидерландски (през 1694 и 1698 г.) 3 гулдена. Върху
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реверса на провинциалните 3 гулдена е изобразен гербът на
провинцията с надпис: MO NO ARGENT COMIT ZEEL (Verkade 1848: 91.1;
Delmonte 1967: 1131; Zonnebloem 2000a: 38). Върху нидерландските 3
гулдена е гербът на Съединените провинции и надпис: MO ARG ORD
FÆD BELG ZEEL (Verkade 1848: 91.2; Delmonte 1967: 1140; Zonnebloem
2000a: 38). Монети от 1 и ½ гулден в Зеландия започват да се секат едва
през XVIII в.
С течение на времето изображенията на гулденовите монети се
превръщат в традиционни, като се различават двата основни типа –
нидерландски и провинциални, в зависимост от изобразения върху
реверса герб. Те продължават да се секат и през XVIII в., когато се
появяват и монети от ¼ гулден. Освен изброените по-горе, до края на
XVII в. монети от 3 нидерландски гулдена се секат в следните провинции
и градове: Утрехт (Verkade 1848: 111.1; Delmonte 1967: 1150; Zonnebloem
2000a: 53), Гелдерланд (Verkade 1848: 13.1, 14.1; Delmonte 1967: 1145;
Zonnebloem 2000b: 14), Оверийсел (Verkade 1848: 141.4; Delmonte 1967: 1152;
Zonnebloem 2000b: 36), Давентер (Verkade 1848: 152.3; Delmonte 1967: 1153;
Zonnebloem 2000b: 46-47) и Фризия (Verkade 1848: 126.1; Delmonte 1967:
1151; Zonnebloem 2000b: 74), от 2 – в: Гелдерланд (Verkade 1848: 13.2;
Delmonte 1967: 1155; Zonnebloem 2000b: 14), Оверийсел (Verkade 1848: 141.5;
Delmonte 1967: 1158; Zonnebloem 2000b: 36) и Фризия (Verkade 1848: 126.3;
Delmonte 1967: 1157; Zonnebloem 2000b: 74), от 1 в: Утрехт (Verkade 1848:
11.2; Delmonte 1967: 1182; Zonnebloem 2000a: 53-54), Гелдерланд (Verkade
1848: 13.3, 14.2; Delmonte 1967: 1178; Zonnebloem 2000b: 14-15), Оверийсел
(Verkade 1848: 141.6; Delmonte 1967: 1184; Zonnebloem 2000b: 36-37),
Давентер (Verkade 1848: 152.4; Delmonte 1967: 1185; Zonnebloem 2000b: 47),
Фризия (Verkade 1848: 126.4; Delmonte 1967: 1183; Zonnebloem 2000b: 74), а
от ½ гулден в: Утрехт (Verkade 1848: 111.4; Delmonte 1967: 1202; Zonnebloem
2000a: 54), Гелдерланд (Verkade 1848: 13.4; Delmonte 1967: 1192; Zonnebloem
2000b: 15), Фризия (Verkade 1848: 126.5; Delmonte 1967: 1205; Zonnebloem
2000b: 74-75). Освен това са известни и монети от ½ 3 нидерландски
гулдена (т.е. от 1,5 гулдена), сечени в провинция Фризия през 1696 г.
(Verkade 1848: 126.2; Delmonte 1967: 1160; Zonnebloem 2000b: 74).
Монети от 3 провинциални гулдена са известни от провинциите:
Утрехт (Verkade 1848: 110.1, 110.3; Delmonte 1967: 1132, 1133; Zonnebloem
2000a: 52), Гелдерланд (Verkade 1848: 12.2, 12.3; Delmonte 1967: 1123;
Zonnebloem 2000b: 13) и Оверийсел (Verkade 1848: 141.1, 141.2, 141.3;
Delmonte 1967: 1134, 1135, 1136; Zonnebloem 2000b: 35-36), от 2 – от:
Гелдерланд (Verkade 1848: 12.4; Delmonte 1967: 1140, 1141; Zonnebloem
2000b: 13-14), от 1 – от: Утрехт (Verkade 1848: 110.2, 110.4; Delmonte 1967: 1174,
1175; Zonnebloem 2000a: 52-53), а от ½ провинциален гулден – от Утрехт
(Verkade 1848: 110.5; Delmonte 1967: 1201; Zonnebloem 2000a: 53).
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Монети от 3 градски гулдена се секат в: Ниймеген (Verkade 1848:
22.1; Delmonte 1967: 1124; Zonnebloem 2000b: 20-21), Зутфен (Verkade 1848:
25.3; Delmonte 1967: 1125; Zonnebloem 2000b: 25), Давентер (Verkade 1848:
152.1; Delmonte 1967: 1153; Zonnebloem 2000b: 46), Кампен (Verkade 1848:
164.1; Delmonte 1967: 1138; Zonnebloem 2000b: 55) и Зволе (Verkade 1848:
173.3; Delmonte 1967: 1139; Zonnebloem 2000b: 63), от 1 – в: Зутфен (Verkade
1848: 25.4; Delmonte 1967: 1169; Zonnebloem 2000b: 25), Давентер (Verkade
1848: 152.2; Delmonte 1967: 1176; Zonnebloem 2000b: 46) и Кампен (Verkade
1848: 173.4; Delmonte 1967: 1177; Zonnebloem 2000b: 63), а от ½ градски
гулден в Зутфен (Verkade 1848: 25.5; Delmonte 1967: 1194; Zonnebloem
2000b: 25).
Монетосечене в отделните нидерландски провинции и градове –
централни, провинциални и градски емисии
Холандия
Холандия е основната провинция на съюза и в нея живее повече
от половината население на страната. Тук са съсредоточени и всички
държавни управленски институции. Напълно закономерно именно
провинция Холандия се явява център на монетосеченето в държавата,
където се секат почти половината монети. Провинция Холандия освен
това е най-развитата нидерландска провинция със значителни за
времето си икономически възможности. Тя внася в държавната хазна
повече от половината постъпления. Напълно закономерно следствие от
това е интензивното ѝ монетосечене. На територията на провинцията
функционират две монетарници, като основната е в град Дордрехт (в
периода 1573 – 1806), докато тази в Амстердам работи само две години
(1672 – 1673).
В Холандия са сечени многобройни типове и номинали почти
всяка година (вж.: Табл. 1). Голяма част от тях поемат към различни поблизки или по-далечни земи чрез търговските контакти на Холандската
Източноиндийска или Западноиндийска компании. Така тези монети се
озовават далеч извън границите на Нидерландия – в Африка, Америка,
Азия и Австралия. Част от монетите се разпространяват по косвен път
чрез чужди търговци, най-вече английски. Дългогодишните съюзни
отношения между Англия и Нидерландия, както и тесните търговски
контакти
между
двете
страни,
обуславят
използването
на
льовенталерите не само от холандски търговци.
Най-ранните монети на провинцията са льовенталери. Те се
появяват за първи път през 1576 г. В хронологичен план те са два
различни типа. От 1576 до 1605 г. са с надпис на аверса: MO NO ARG
ORDIN HOL (срвн.: Delmonte 1967: 831; Zonnebloem 2000a: 3-4). От 1606 г.
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този надпис се променя на: MO ARG PRO CONFOE BELG HOL или
различни негови разновидности (срвн.: Delmonte 1967: 832; Zonnebloem
2000a: 4). Последният тип остава непроменен до 1697 г., когато спира
сеченето на льовенталери в провинцията.
Хронологически следва появата на бургундския круисрийксталер
и 1/5 филипсталер през 1580 г. През 1583 г. се появява принсталерът, а
през 1586 – лестърски реали и лестърски рийксталери. През XVII в. в
провинция Холандия започва да се сече цяла редица по-едри и подребни сребърни монети (вж.: Табл. 1).
Фризия (Фрисландия)
Фризия е разположена източно от провинция Холандия, на
отсрещния бряг на залива Зуидерзее. Към нейната територия се числят и
някои от Фризийските острови.
Фризия първоначално е графство, което не е част от групата на
останалите нидерландски провинции. Присъединяването ѝ към
територията, владяна от Хабсбургите, било продължително и трудно.
Благоприятна роля в това отношение изиграло въстанието на фризите
през 1509 г., което било поддържано от херцога на Гелдерн Карл. Карл V
се обявил против него и през 1515 г. откупил суверенните права върху
херцогство Фризия от избягалия негов сюзерен – Саксонския херцог. По
правото на наследяването Фрисландия през 1524 г. била включена в
състава на Бургундския окръг. През 1532 г. били създадени
Провинциални щати с по трима представители от дворяните, градовете
и селските общини (Шатохина-Мордвинцева 2007: 112, заб. 2). През 1536 г.
от Фрисландия били отделени като отделни провинции Гронинген и
Дренте по силата на договор с херцога на Гелдерн Карл.
В края на XVI и през XVII в. Фризия се поделя на по-малки
административни единици – три региона (Оостерго, Вестерго и
Зевенволде) и единадесет свободни града (Болсвард, Докум, Франекер,
Харлинген, Хинделоопен, Ийлст, Леуварден, Слотен, Снеек, Ставорен и
Воркум). Всички те притежават свои гербове, които понякога са
изобразявани върху монетите на провинцията.
Фризия спада към богатите провинции на Нидерландия и тук са
отсечени голям брой сребърни монети. Въпреки че изрично не е
отбелязано мястото им на отсичане, монетите на Фризия са отсечени в
главният град на областта – Леуварден.
Льовенталерите, отсечени в провинция Фризия, спадат към найчесто срещаните нидерландски монети по нашите земи. И при тях има
два хронологически типа, които се различават предимно по надписите.
По-ранният се сече между 1591 и 1603 (срвн.: Delmonte 1967: 850;
Zonnebloem 2000b: 68). Монетите имат на реверса надпис: MO ARG PRO
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CONFOE BEL FR или негови варианти (срвн.: Delmonte 1967: 852;
Zonnebloem 2000b: 69).
Западна Фризия (Западна Фрисландия)
Западна Фрисландия не е провинция в истинския смисъл на
думата. Всъщност се явява регион в провинция Холандия и заема
нейната северна част, но още в края на XVI в. получава правото да сече
монети. Въпреки че фактически е регион на Холандия, а не отделна
провинция, върху западнофризийските льовенталери изрично е
отбелязано, че са отсечени в провинцията на Белгийската конфедерация
Западна Фрисландия. Точните граници на Западна Фрисландия не са
напълно изяснени. Намира се западно от провинция Фрисландия, на
противоположния бряг на залива Зуидерзее, като заема и двата найзападни от Фризийските острови. Макар сега териториите на бившата
провинция да съставляват неразривна сухоземна част на провинция
Северна Холандия, в миналото Западна Фризия е представлявала остров.
Тук се намират едни от най-плодородните земи в региона. В Западна
Фризия функционират три монетарници, работещи едновременно в
периода 1586 – 1796 г.
От името на провинцията се секат значителни количества монети
и това е една от причините сребърните монети на Западна Фризия да са
едни от най-широко застъпените в българските земи под османска власт.
Льовенталерите най-често имат на реверса надпис: MO ARG PRO
CONFOE BELG WEST (или WESTF) (срвн.: Delmonte 1967: 836;
Zonnebloem 2000a: 15-16).
Гелдерланд
Продължително време херцогът на Гелдерн Карл бил един от
основните противници на император Карл V. Той обаче нямал
наследници и след смъртта му през 1538 г. херцогството било наследено
от Вилхелм II – син на херцога на Юлих и Клев. През 1543 г. той подписал
с император Карл V договор, според който херцогство Гелдерн заедно с
графство Зутфен били присъединени към наследствените владения на
династията на Хабсбургите (Шатохина-Мордвинцева 2007: 112, заб. 3).
Това всъщност е последната нидерландска провинция, включена в
състава на т.н. Бургундски окръг.
След Нидерландското въстание по-голямата част от територията
на Херцогство Гелдерн станала част от Съединените провинции, докато
другата част останала в Испанска Нидерландия. Някои територии от
частта на Гелдерн, която се намирала под испанска власт, били
присъединени към Нидерландия едва след края на Войната за
испанското наследство през 1713 г., а останалата част била поделена
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между Австрия и Прусия. Териториите на бившето херцогство са
разделени и до днес между Нидерландия, Белгия и Германия.
Гелдерланд заема обширни територии на югоизток от Холандия и
е втората по големина нидерландска провинция. Главният ѝ град е
Арнем. Монети на територията на провинцията се секат в следните
градове: Ниймеген (1577 – 1582), Зутфен (1582 – 1583) и Хардервийк (1583 –
1803). Освен това в Ниймеген между 1585 и 1591 г. се секат монети и от
името на испанския крал Фелипе II.
Сеченето на льовенталери в провинция Гелдерланд започва през
1589 г. До 1602 г. те имат аверсен надпис MO NO ORDI GEL VA HOL
(Delmonte 1967: 824; Zonnebloem 2000b: 5-7). След кратко прекъсване
сеченето на льовенталери в провинцията е подновено през 1606 г., но
новите монети имат различен надпис: MO ARG PRO CONFOE BELG GEL
(срвн.: Delmonte 1967: 825; Zonnebloem 2000b: 7).
Оверийсел
До 1528 г. територията на Оверийсел била окупирана от херцога
на Гелдерн Карл. Тогава свещеният римски император Карл V принудил
гелдернския херцог да му отстъпи суверенните права върху въпросната
територия, която до този момент била част от Утрехтското епископство.
Така като отделна провинция Оверийсел бил включен в състава на
Бургундския окръг (Шатохина-Мордвинцева 2007: 112).
Името Оверийсел означава отвъд Ийсел (има се предвид река
Ийсел). Латинското наименование Трансисулания (или Трансисалания)
е със същото значение. В периода на Осемдесетгодишната война между
1580 и 1597 г. Оверийсел бил разделен на две части, като източната с град
Олдензаал останала под испанска власт. Градът бил превзет от
нидерландците през 1597, но през 1605 отново бил завладян от
испанците, които го задържали до 1626 г. Главен град на провинция
Оверийсел е град Зволе, който сече и собствени монети през XVI – XVII
в. (вж. по-долу).
Льовенталерите, сечени в провинция Оверийсел между 1585 и
1602, имат на аверса надпис: MO NO ORD TRS ISL VALOR HOL, а след
1606 г.: MO ARG PRO CONFOE BELG TRAN (срвн.: Delmonte 1967: 856;
Zonnebloem 2000b: 31-32). Последната дума е съкратената форма на името
на провинцията на латински език: Transisulania.
Зеландия
Провинция Зеландия заема най-югозападната част на
републиката. До 1648 г. тя обхваща само острови, докато
континенталната част, тясна ивица земя по крайбрежието на Северно
море, остава под испанска власт. Тя е една от провинциите, които от
самото начало съставляват ядрото на бунта против Испания, и е сред
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учредителите на Републиката на Съединените провинции, създадена
през 1581 г. Столица на Зеландия е град Миделбург, където първоначално
от 1583 г. заседават и Генералните щати, преди да бъдат преместени през
1585 г. в град Хага (провинция Холандия). В този град е и единствената в
провинцията монетарница, функционираща от 1580 до 1797 г.
Арентсталерът (арендсдаалдерът) в провинция Зеландия бил
сечен само през 1602, 1618 и 1619 г. (Delmonte 1967: 1071; Zonnebloem 2000а:
36). Названието на монетата, което в превод от холандски означава талер
с орел, се дължи на изобразения на аверса орел. На гърдите му има щит,
а върху него е представен гербът на провинция Зеландия.
Утрехт
Провинцията е разположена непосредствено на югоизток от
Холандия. Тя заема част от териториите на бившето Утрехтско
епископство, разформировано от император Карл V през 1528 г. и още
тогава е включена в състава на Бургундския окръг (ШатохинаМордвинцева 2007: 112). Останалата част от териториите на бившето
епископство била обособена като отделна провинция – Оверийсел.
Именно в град Утрехт през 1579 г. била подписана унията, която
поставила началото на държавата Съединени провинции. Единствената
монетарница на територията на провинция Утрехт е в едноименния град
и функционира в периода 1577 – 1808 г.
Кампен
Кампен се намира в провинция Оверийсел, в устието на река
Ийсел. През 1578 г. на испанската власт над града бил сложен край.
Въпреки че контролира устието на реката, богатството на Кампен се
дължи на значителните наеми, които събира от островите по делтата.
Постъпленията от тази дейност били толкова големи, че градът не се
нуждаел от транзитни такси и такива не били събирани. Кампен
започнал да губи значението си едва през XIX в., когато полдерните
територии били разширени и той останал практически във
вътрешността на страната.
В Кампен са сечени монети дълго преди преминаването на града
под нидерландска власт. След това те се унифицират с останалите
льовенталери, сечени в другите провинции на страната.
Първоначално надписът върху льовенталерите на имперския град
Кампен, сечени след присъединяването му към Нидерландия, е
следният: MO AR CIVI IMP BELG CAMPEN (или CAMPE) (срвн.: Delmonte
1967: 862; Zonnebloem 2000b: 52). Характерен момент е, че при този тип
монети рицарят е с глава, обърната наляво, а не надясно, както е при
почти всички останали льовенталери. Върху градските льовенталери
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надписът е различен: MO N ARG R P IMP CAMP VA HOL (срвн.: Delmonte
1967: 861; Zonnebloem 2000b: 51).
Давентер
Град Давентер (или Девентер) също е разположен на територията
на нидерландската провинция Оверийсел. Той, също като Кампен, е
разположен по поречието на река Ийсел, но по-нагоре по течението, на 9
м надморска височина.
Давент е един от най-старите градове в района, основан още през
768 г. След 1500 г. значителното заблатяване на поречието на река Ийсел,
честите ѝ разливи, съчетани с войните между 1568 и 1648 г., довели до
постепенния упадък на града. Но в началото на XVII в. тук били сечени
значителни количества сребърни монети, включително и льовенталери.
Зволе
Зволе (името на града понякога може да се срещне в литературата
и с немската си транскрипция Цволе) е столица на провинция
Оверийсел. Градът, както Кампен и Давент, е разположен на река Ийсел,
между горепосочените два града. Той е най-големият град в Оверийсел.
Зволе е сред най-богатите търговски градове в Европа в края на
XVI и през XVII в. Следствие на това е обилната му монетна продукция и
широкото разпространение далеч извън нидерландските граници на
льовенталерите и другите му монети.
Монетосеченето на град Зволе е разнообразно. Най-широко
разпространение
на
Балканите
получават
льовенталерите
и
провинциалните льовенталери на града. Върху последните е изобразен
провинциалният герб и латинска сентенция, характерна само за
монетите на Зволе: Da pacem, Domine, in diebus nostris („Донеси мир,
Господи, на нашето време“ – перифразирано от библейския Псалм 122). С
тази сентенция хронологично са сечени няколко типа провинциални
льовенталери с доста различия в изображенията (срвн.: Delmonte 1967:
865, 866, 866a, 866b; Zonnebloem 2000b: 58-59).
Разпространение на нидерландските сребърни монети
Разпространението на нидерландските сребърни монети е
наистина широко в световен мащаб. Освен в самата Нидерландия, тези
монети се откриват масово и по цялата територия на Османската
империя – най-вече на Балканите и в Леванта, както и във вътрешността
на Египет и Близкия Изток. В изобилие се срещат и на територията на
васалните княжества Влашко и Молдова, като и в Полша, Чехия и
Украйна. Разпространяват се и в цяла Западна Европа, като се срещат
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дори на остров Ирландия, където стойността им е определена на 57
ирландски пенса (Mossman 1993: 40).
Колективни и единични монетни находки, съдържащи
нидерландски сребърни монети, са известни също и от страните, обект
на търговската дейност на Нидерландската Източно-Индийска компания
– Източна Африка, Индия, Индонезия, Австралия, полуостров
Индокитай, островите Мадагаскар, Тайван, Цейлон (Шри Ланка) и др.
Широко разпространение те получават и в нидерландските владения в
Северна и Южна Америка, особено в Нова Нидерландия, но навлизат и в
монетната циркулация на английските американски колонии. На
територията на последните те са известни и като dog dollars („кучешки
долари/талери“), поради специфичното изобразяване на Нидерландския
герб. Любопитно е, че названието на тези монети е подобно и в
арабските територии на Османската империя, където са наричани „абукелб“ („бащата на кучето“). Льовенталери били имитирани също така и в
Германия и Италия (Mossman 1993: 38), отново с цел финансиране
търговските операции, а били транспортирани (понякога нелегално) и
до английските колонии в Северна Америка от англо-американски
капитани (Kleeberg 2013: 4031-4052). Заедно с рийксталера, льовенталерът
е най-разпространената монета в Нидерландска Източна Индия (дн.
Индонезия) 22, преди дукатона (рийдерталера) да стане преобладаващата
парична единица в региона (Scholten 1953: 33-38; Mossman 1993: 38).
Два документа, отнасящи се до английската колония Мериленд от
1701 и 1708 г., свидетелстват, че льовенталерите са най-важните монети в
циркулация, а стойността им е определена на 4 шилинга и 6 пенса. Също
така се споменава за контрамаркирането им в Масачузетс 23, според
документ от Бостън от 29.07.1708 г. (Felt 1968: 56, 250). Били използвани и
в колониите Пенсилвания, Ню Джърси и Вирджиния (Mossman 1993: 5354, 63-67). В Нови Амстердам били познати и рийксталерите и
сребърните дукати, които били използвани при разплащанията от
нидерландските заселници там (Ibidem: 65; Hoover 2015: 8).

Льовенталерите не били единствените нидерландски монети, сечени
предимно или специално с търговска цел. В нидерландските владения в
Далечния Изток не само били внасяни монети от Европа и испанските владения,
но били емитирани такива от Нидерландската източно-индийска компания
(вероятно в Батавия). Сред тях са например японските златни кобани с овална
форма и тегло 17,69 г, върху които е контрамаркиран нидерландският герб
(Scholten 1953: 34, pl. 1, № 10).
23
Известни са и фалшифицирани льовенталери от същия щат Масачузетс,
сечени през 1701 – 1702 г. (Felt 1968: 250; Mossman 1993: 40), т.е. след като
производството на тези монети вече е почти напълно прекратено в
Нидерландия.
22
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На 08.09.1642 г. Генералният съд на Масачузетс установява курс от
5 шилинга за рийксталера и 6 шилинга за дукатона. Тогава е определен и
курсът на испанската 8-реалова монета – 5 шилинга (Chalmers 1893: 6;
Mossman 1993: 37). През 1686 г. в Мериленд, поради недостиг на монети,
курсът на нидерландския рийксталер, френското екю и испанските 8
реала бил повишен на 6 шилинга, а на нидерландския дукатон – на 7
шилинга и 6 пенса (Crosby 1974: 132; Mossman 1993: 37).
Характерен
момент
е
различната
равностойност
на
нидерландските монети в частност и чуждите като цяло в различните
английски колонии. Така например според документи отново от
Мериленд, но от 1701 и 1708 г., стойността на льовенталерите е
определена на 4 шилинга и 6 пенса (Chalmers 1893: 12; Mossman 1993: 39),
а в Ню Йорк през същата 1708 г. те са еквивалентни на 5 шилинга и 6
пенса (Solomon 1976: 29-30; за други стойности на различни места и през
отделните години вж.: Mossman 1993: 39), т.е. по-скъпи са с цял шилинг.
И нидерландските, и английските колонии в Северна Америка се
характеризират с недостиг на парични знаци, който бил запълван с
чужди монети, най-вече с испански, сечени в американските колонии.
Вероятно това е сред причините за отсичането на значителни количества
льовенталери в Нидерландия (Gelder 1965: 108-110), които били доставяни
в Америка. Освен това, в първите години между Масачузетс и Нова
Нидерландия търговските връзки били интензивни (Mossman 1993: 37).
Льовенталерите били сред най-разпространените монети и по източното
крайбрежие на Вирджиния, в Пенсилвания и Ню Джърси, а са открити и
при изследването на потъналия през 1711 г. край бреговете на Ню Йорк
кораб „Хевершам“ (H.M.S. Heversham), както и в известното съкровище
от „Кастине“ (Castine), щата Мейн от самото начало на XVIII в. (за тези и
за други находки от САЩ вж.: Mossman 1993: 39-40 с цит. лит.).
Изчерпателни данни за транспортираните през XVI – XVII в.
монети може да се извлече от придобитите нумизматични материали от
потъналите кораби. Сред най-интересните сбирки в света е тази на
Музея на Западна Австралия (Western Australian Museum) в град Пърт,
където се съхраняват извадените от морето монети от 8 потънали край
Австралия кораби (5 от които нидерландски). Така например от
потъналата на 04.06.1629 г. край западния австралийски бряг (Beacon
island) „Батавия“ през 1970 – 1974 г. са извадени 5335 монети, от които
2709 нидерландски и 86 от Испанска Нидерландия. Любопитното е, че се
наблюдава голямо разнообразие от номинали – 2604 рийксталера, 300
половин рийксталера, 101 льовенталера, 15 половин льовенталера, 3
рийксталера, 24 дукатона, 3 половин дукатона, 21 бургундски талера, 5
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бургундски рийксталера, 4 половин бургундски рийксталера, 4 дуйта, 2
лестърски талера и т.н. 24
Съществуват и други интересни находки на нидерландски монети
от потънали кораби. Сред тях трябва да се спомене открития край
английските брегове кораб „Холандия“ (Hollandia), потънал на 13.07.1743
г. край брега на островите Сили (край полуостров Корнуол в ЮгоЗападна Англия), сред останките на който са открити около 35 000
сребърни монети (основно испански). Недалеч, отново в Ламанша,
потъва и „Амстердам“ през 1749 г., на борда на който при подводните

Таблица 9. Износ на благородни метали от Нидерландия към Азия (по Lucas
2006: 64)

проучвания са открити 28 дървени сандъка с монети, включващи около
16 000 сребърни монети (основно нидерландски) и 1200 сребърни
кюлчета (Marsden 1972: 130-132; Lucas 2006: 61-62). През ноември 1711 г.
край Шетлъндските острови (Северна Шотландия) потънал корабът „Де
лийфде“ (De Liefde), превозващ златни и сребърни монети на стойност
Монетите от това корабокрушение не са публикувани, но много подробна
информация за откритите артефакти, вкл. монети, е налична на сайта на Музея
на Западна Австралия в гр. Пърт: http://www.museum.wa.gov.au/maritimearchaeology-db/numismatics/search?f[0]=im_taxonomy_vid_4%3A615 (посетен на
30.03.2019).
24
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227 000 гилдера. Край нос Добра надежда в най-южната част на Африка
на 03.04.1702 г. потънал „Де Меерестейн“ (De Meerestejn), а сред
останките му през 70-те години на XX в. били открити 16 сандъка със
сребърни монети.
Сред най-интересните и важни в научно отношение
корабокрушения на нидерландски кораби е това на „Летящото сърце“ (‘T
vliegend hert). Скоро след отплаването му към Батавия той потънал на
03.02.1735 г. недалеч от устието на река Шелда край бреговете на
нидерландската провинция Зеландия. Наред с останалия товар, той
пренасял и голям брой монети. От нумизматична гледна точка е
изключително интересен фактът, че сред тях има не малко екземпляри
от XVII в. При подводните археологически проучвания досега са
извадени едва 2 сандъка, като първият съдържал около 2000 златни
нидерландски дуката и около 5000 сребърни испански реала от XVIII в.
Вторият сандък обаче съдържал голям брой сребърни дукатони
(рийдери) от XVII в. Въпреки че монетите не са публикувани
(информация за подводните разкопки вж. у: Missiaen, Demerre, Verrijken
2012: 191-208), със сигурност сред тях се срещат утрехтски дукатони от
емисия 1679 г., т.е. най-малко с 50 години по-стари от времето на
отплаването на кораба. Това за пореден път доказва, че датата върху
монетата не бива безусловно да се свързва с времето на навлизането ѝ в
циркулация извън Нидерландия.
Данните за износа на благородни метали от Нидерландия, голяма
част от които е във вид на сребърни монети, е също впечатляващ. Така
например експортът към азиатските пазари (предимно Индия,
Индонезия, Китай и Япония) нараства значително към края на XVII в.
(вж.: Табл. 9).
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бургундски круисрийксталер
½ бург. круисрийксталер
¼ бург. круисрийксталер
филипсталер
½ филипсталер
1/5 филипсталер
1/10 филипсталер
1/12 филипсталер
1/20 филипсталер
статенталер
½ статенталер
¼ статенталер
1/8 статенталер
униеталер
½ униеталер
лестърски реал
½ лестърски реал
1/20 реал
1/50 реал
1/100 реал
лестърски рийксталер
½ лестърски рийксталер
льовенталер
½ льовенталер
провинциален льовенталер
½ провинциален льовенталер
принсталер

1580-1581
1580
1586
1586
1586-1595
1595
1586-1595
1586-1595
1576-1697
1576-1653
1583-1602

Холандия
1580
1587
1586-1595
1586
1595
1586-1595
1587
1591-1653
1607-1663
1589-1606
1589-1604
-

Фризия

Западна
Фризия
1595
1606-1713
1612-1650
1588-1605
1603-1605
1584-1593
1584-1592
1576
1576-1591
1576
1576-1590
1578
1577-1578
1577
1579
1579
1586
1587
1586-1595
1586-1596
1587-1596
1589-1700
1589-1652
1593-1604

Гелдерланд
1584-1594
1584-1594
1590-1592
1580
1580
1580
ND
1578-1579
1578-1579
1579
1591-1595
1595
1595
1595-1603
1595
1606-1701
1606-1643
1585-1602
1594-1597
-

Оверийсел
1584-1585
1584
1580-1581
1580-1581
1586
1586
1586-1597
1586-1595
1586-1593
1589-1658
1589-1652
1597-1599
1597-1599
1591-1603

Зеландия

Таблица 10. Монетосечене на нидерландските провинции през XVI – XVII в.

1576
1580-1581
1576
1577
1576-1581
1578
1577-1578
1577
1577
1579
1579
1586
1586
1586-1596
1587-1695
1606-1697
1606-1676
1589-1603
1597-1599
1591-1603

Утрехт

Гронинген
и Омеланден
1579-1580
1579-1580
1589-1590

½ принсталер
нидерландски рийксталер
½ нидерландски рийксталер
западнофризийски рийксталер
½ западнофриз. рийксталер
сребърен дукат
½ сребърен дукат
¼ сребърен дукат
дукатон (сребърен рийдер)
½ дукатон
гелдерски рийдерталер
фризийски рийдерталер
½ фризийски рийдерталер
вапенрийксталер
арендсрийксталер
½ арендсрийксталер
арендсталер от 60 гроота
⅓ арендсталер (20 гроота)
1/6 арендсталер (10 гроота)
1/12 арендсталер (5 гроота)
двоен талер от 60 стуйвера
талер от 30 стуйвера
флорин
½ флорин
¼ флорин
нидерландски 3 гулдена
нидерландски 2 гулдена
нидерландски ½ 3 гулдена
нидерландски 1 гулден
нидерландски ½ гулден
провинциални 3 гулдена
провинциални 2 гулдена

1583-1602
1606-1693
1610-1659
1659-1772
1659
1659-1793
1659-1792
1694
1694-1795
1694-1795
1694-1762
1680-1682
1678-1682

1606-1661
1606-1666
1659-1698
1660-1673
1659-1668
1659-1668
1582-1585
1583
1580-1603
1584-1599
1617-1618
1628-1687
1601-1694
1601-1688
1601-1688
1696-1698
1696
1696
1696-1721
1694-1696
-

1607-1683
1606-1662
1586-1601
1587-1599
1659-1795
1660-1673
1659-1793
1660-1794
1684-1687
1685-1687
1694-1795
1699-1795
1682-1687
1682

1594-1601
1606-1699
1606-1626
1659-1795
1661-1765
1659-1792
1667-1790
1582
1584
1682-1694
1694-1795
1694
1694-1795
1694-1765
1682-1694
1694-1696

1606-1699
1606-1629
1659-1795
1659-1764
1677
1685-1692
1685-1689
1694-1721
1697
1698-1795
1681-1683
1602-1619
1602
1602
1602
1685-1693
1676-1687
1694-1698
1694
-

1591-1592
1606-1671
1610-1662
1659-1795
1660-1793
1659-1793
1660-1793
-

1591-1600
1606-1700
1606-1675
1659-1795
1659-1776
1659-1794
1659-1794
1584
1584
1685-1692
1694-1795
1697-1795
1681-1689
-

1683
1682-1683
ND
1673-1692
-

1680-1681
1681-1692
1692
1606-1607
1601
1601
1601
1670-1761
1614-1628
1614-1618
1672-1793

1607
1582-1625
1582-1601
1682
1615-1617
1601-1712
ND
ND
-

1682
1682
1601-1683
1614-1709
1591-1628
1598-1599
-

1606
1601-1602
1582
1582
1681-1691
1614-1734
1614
-

1639
1679-1696
1615-1634
1677-1703

1613
1601-1653
1601-1614
1581-1670
1672-1738
1614-1678
1602-1737
1681-1780

1681-1687
1682
1601-1632
1627
1582-1585
1582-1585
1675-1691
1614-1675
1614
-

2

1

Тегло – 5,95, проба – 0.917.
Шилинг с роза; тегло – 5,27 г, проба – 0.583.
3
Тегло 2,63 г, проба – 0.583.
4
Тегло – 1,76 г, проба – 0.583.
5
Шилинг с кораб; тегло – 4,95 г, проба – 0.583.
6
Тегло – 6,53 г, проба – 0.500.
7
Шилинг с конник; тегло – 4,95 г (по-късно – 4,71 г), проба – 0.583.
8
Шилинг с орел; тегло – 6,00 г, проба – 0.500.
9
Тегло – 1,73 г, проба – 0.583.
10
Сече се по няколко стандарта: тегло – 0,86 г, проба – 0.583; 2,22 г, 0.333; 3,00 г, 0.300; 1,30 г, 0.271; 2,29 г, 0.250.
11
Тегло – 1,62 г, проба – 0.583.

провинциален 1 гулден
провинциален ½ гулден
провинциален ¼ гулден
10 стуйвера 1
8 стуйвера
роосшелинг 2
½ роосшелинг 3
⅓ роосшелинг 4
шеепьешелинг 5
снапхааншелинг 6
½ снапхааншелинг
худьесшелинг
рийдершелинг 7
арендсшелинг 8
двоен стуйвер 9
стуйвер 10
½ стуйвер
двоен вапенстуйвер 11

1673-1692
1597
-

1619-1738
-

1639-1766
-

1577
1640-1785
1589-1590

1619-1769
-

1581
1614-1791
-

1578
-

Утрехт
ND
ND
ND
1637-1693
1646-1657

Кампен
1662-1698
-

Давентер
-

Зволе

1577
-

1681-1684
1682
-

Давентер Ниймеген Енкхуизен Гронинген Зутфен Залтбомел
Кампен
Зволе
1692
1690-1692
-

Таблица 11. Монетосечене на нидерландските градове през XVI – XVII в.

1619-1764
-

13

12

Тегло – 0,81 г, проба – 0.583.
Тегло – 2,13 г, проба – 0.583.
14
Тегло – 1,31 г, проба – 0.333.
15
Една от най-нископробните нидерландски сребърни монети: тегло – 1,02 г, проба – 0.104.
16
Тази монета е сечена единствено в град Утрехт. Има изобразен на аверса гербът на града, а на реверса – този на Съединените
провинции. Тегло – 24,75 г, проба – 0.750.

филипсталер
½ филипсталер
1/5 филипсталер
талер 16
льовенталер
½ льовенталер

вапенстуйвер 12
½ вапенстуйвер
статенстуйвер 13
беземстуйвер 14
сребърен оорт 15

градски льовенталер
½ градски льовенталер
рийксталер
½ рийксталер
нидерландски рийксталер
синт-янс рийксталер
½ синт-янс рийксталер
сребърен дукат
½ сребърен дукат
дукатон (сребърен
рийдер)
½ дукатон
арендсрийксталер
½ арендсрийксталер
¼ арендсрийксталер
1/5 арендсрийксталер
1/10 арендсрийксталер
двоен талер от 60 стуйвера
талер от 30 стуйвера
½ талер от 15 стуйвера
¼ талер от 7 ½ стуйвера
флорин
½ флорин
нидерландски 3 гулдена
нидерландски 1 гулден
градски 3 гулдена
градски 1 гулден
градски ½ гулден
лангрок (8 стуйвера)
флабе (4 стуйвера)
ягер (2 стуйвера)
½ гронингенски ягер
1661
1594-1653
1596-1649
1594
1685-1692
1619-1686
1682-1690
1687
-

1670
1596-1654
1596-1615
1690
1616-1686
1682-1687
-

-

1666
1603
ND
ND
ND
1689
1685-1688
1617-1692
1618
1698
1698
1682-1687
1681-1687
1618
-

1597
1640
1633-1655
ND
1640
1633-1652
1655-1657
1650-1656
1652
1676
1676
1659-1693 1662-1698 1656-1669
1666
1659-1680 1662-1668 1659-1686

1577-1588
1579-1588
-

1582-1602
1583
1688-1689
1688-1704
1685-1690
1686-1690
1687-1691
-

-

1673-1678
1673
1690-1692
1589-1627
1580-1649
1635
1593-1597

1598-1602
1602
1688-1689
1690
1686-1687
1687
1687
-

1682
ND
ND
-

-

17

Равен на ¼ стуйвер.

½ гронингенски стуйвер
¼ стуйвер
дуит
роосшелинг
½ роосшелинг
шеепьешелинг
льовеншелинг
снапхааншелинг
½ снапхааншелинг
¼ снапхааншелинг
рийдершелинг
арендшелинг
½ арендшелинг
двоен стуйвер
стуйвер
1578-1627
½ стуйвер
1582-1627
¼ стуйвер
1682
брабантски стуйвер
½ брабантски стуйвер
брабантски оорт 17
вапенстуйвер
-

1601
ND
1595-1598
1595-1598
1680-1686 1683-1689 1680-1691
1675
1618-1679
ND
ND
1677-1681 1602-1708 1600-1679
ND
1588-1663
ND
ND
1600
1691
-

1584-1585
1584-1588
1577
-

1685-1691
1602-1605
1619-1688
1577-1620
1601-1620
-

1673-1679
1674-1676
1673-1678
1673-1678
-

1583-1588
1578-1583
1577-1623
1690-1696
1598-1635
1604-1649
1593-1614
1690-1691

1605
1604
1582-1605
1688-1691
1604-1605
1604-1605
ND
-

1579
-

НИДЕРЛАНДСКИ СРЕБЪРНИ МОНЕТИ ОТ XVI – XVII В.
В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ
Търговията на холандците с Османската империя в самото начало,
разбира се, е тясно обвързана с политиката. Още през 60-те години на
XVI в. става ясно, че северните нидерландски провинции ще се окажат
сред най-големите врагове на Испания. Везирът и капудан-пашата Халил
паша осъзнава, че политическите връзки с холандците могат да
предизвикат още по-голяма военна активност спрямо испанците.
Именно по тази причина на Съединените провинции е предоставена
капитулация (ахиднаме) (Faroqhi 1994: 522). Т.е. тук се действало въз
основа на принципа „врагът на моя враг е мой приятел“. По същата
причина са издавани капитулации и на други потенциални съюзници
като Франция и Англия.
Холандците, естествено, преследват свои лични цели и твърде
рядко се съобразяват с турските политически и икономически интереси.
Но веднъж завоювали си позиции в империята, много трудно могат да
бъдат изместени, още повече, че с холандската търговия са обвързани
редица богати османски територии като Египет, Сирия и Палестина. От
тази гледна точка, по-скоро западните търговци (освен холандци, също и
испанци, венецианци, французи, англичани и др.) имат изгода от
търговията с различните народи, поданици на султана, а не обратното.
От османска гледна точка икономиката на държавата е устроена така, че
винаги да има в изобилие и излишък стоки от първа необходимост,
които са местно производство. Чуждите търговци доставят най-вече
стоки на лукса, но фактически в най-голяма степен били заети с
транзитна търговия. Голяма част от източната керванна търговия е под
контрола на самите османци (Braudel 1979: 410-415), а търговците, които я
осъществяват, били поданици на султана – предимно арменци, евреи и
араби. Техните печалби вероятно са много по-големи от тези на чуждите
търговци, а стоките, доставяни чрез морска търговия, са пласирани
предимно по крайбрежието (Faroqhi 1994: 526) и много рядко в малки
количества достигат вътрешността на Балканите и Мала Азия. Дори през
XVIII в. англичаните в Алепо са принудени да търгуват с местни
търговци, които притежават баснословни богатства и правят огромни
поръчки (Ibidem: 526). Трябва да се има предвид също така, че през XVI –
XVII в. холандците са водещи в много отношения, а финансовите
иновации в Европа са съсредоточени най-вече в нидерландските градове
Амстердам, Антверпен, Брюж и едва по-късно в Лондон (Persson 2010:
134).
Нидерландските търговски кораби се числят към категорията на
приятелските за османците плавателни съдове и при акостиране в
165

пристанище под властта на султана заплащат такса едва от 300 акчета на
кораб (срвн. напр.: Schmidt 2013: 178, където се споменава за шест
нидерландски кораба, акостирали през 1684 г. в пристанището на
Измир). Огромно значение за нидерландската търговска активност и
разпространението на монетите на тази държава изиграва Холандската
Източноиндийска компания. Значението ѝ е свързано най-вече с
посредническа роля при осъществяване на движението на среброто от
Европа към Азия (Flynn, Giráldez 1995: 203). Наред с другите търговски
операции на португалци и англичани се стига до изтичане и недостиг на
сребро на Стария континент. Той е компенсиран най-вече с американско
сребро, докарано от испанците. Но това съвсем не е единственият
източник. Количеството сребро, пренасяно с помощта на португалски
(през XVI в.) и холандски (през XVII в.) кораби от Европа към Азия, се
изчислява на около 150 тона годишно. Най-голяма роля за европейския
търговски дефицит играят холандците. Именно това е държавата, която
има ключова роля за дефицитните проблеми в световната търговия. Тя
действа за своя собствена изгода в Балтийския регион, Леванта и Азия,
но също работи и за други страни (Attman 1986: 6).
По нашите земи най-често се срещат талерите с изобразен на
реверса голям изправен лъв – гербът на Съединените провинции.
Именно по тази причина те са наричани льовенталери (на холандски
льовендаалдери), т.е. „лъвски талери“. Тези монети на Белгийската
конфедерация (както тогава е официалното название на Нидерландия) се
появяват още в началото на борбата за независимост на тази държава
(избухнала през 1574 г.). Първите са отсечени през 1575 г. (Davenport 1977:
297) и бързо се разпространяват в цяла Европа (Clain-Stefanelli 1978: 284)
и Средиземноморието. В Египет льовенталерите са наричани „кучешки
пари“, защото местното население оприличава изобразения на реверса
лъв на куче. Подобно е названието им и в Америка. Например в
английската колония Мериленд те са наричани „дог“, т.е. куче (Fengler,
Gierow, Unger 1976: 69; Харитонов 1998: 57).
В българските земи тези монети са приети добре и от
християнското, и от мюсюлманското население, а според едно мнение,
изказано от граф Луиджи Марсили, те стават известни като „левове“ (т.е.
лъвове) или „арслан гуруш“ (т.е. лъвски грош) (Marsigli 1732: 46).
Съществува мнение, че тези монети са сечени най-вече и дори специално
заради търговията с Османската империя (Cool, Ariel 2002: 109-110). Това
едва ли е така, понеже тези монети се изнасяли в значителни количества
и към Америка, Австралия и Азия. При всички случаи широкото им
пласиране по цялата територия на империята е извън всякакво
съмнение. Популярността им е толкова голяма, че се появяват и техни
имитации, за които се счита, че са сечени от нечестни търговци, а според
някои изследователи през втората половина на XVII в. льовенталерите се
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превръщат в основна валута във външната търговия на Османската
империя (Hasluck 1921: 51-52). Популярността на нидерландските
льовенталери личи и от факта, че се секат фалшиви посребрени монети с
медно ядро. Украинският изследовател Андрей Бойко-Гагарин,
анализирайки монетния материал от Одеска област, достига до извода,
че тези фалшификати са сечени в региона на град Белгород-Днестровски
и са предназначени за пласиране на територията на Османската империя
(Бойко-Гагарин 2015а: 21-22). Всъщност мнението на украинския
нумизмат, който се е специализирал в изучаването на фалшивите
монети, циркулирали на територията на днешна Украйна, не е
прецизирано. Така например, от контекста читателят остава с
впечатлението, че тези фалшиви монети са сечени зад граница и са били
пласирани на територията на Османската империя. Всъщност авторът
пропуска факта, че самата територия на днешния град БелгородДнестровски през XVI – XVII в се намира в османския санджак Бендер.
Т.е. излиза, че тези фалшификати са сечени в границите на самата
османска територия. От друга страна, изводът му, че тези монети са
предназначени за османските пазари, е напълно логичен –
нидерландските льовенталери са сред най-широко разпространените
чужди сребърни монети по онова време. Интересен момент е, че в
териториите на Северното Черноморие се секат и фалшиви османски
(Бойко-Гагарин 2015б: 95-115) и венециански (Бойко-Гагарин 2015в: )
монети.
Типичното изображение на аверса на льовенталерите е рицар,
прав, наляво, с глава извита надясно, който е подпрял ръката си на щит.
На последния е изобразен или държавният герб (най-често), или този на
провинцията (при провинциалните льовенталери). Надписът в
разгърнат
вид
най-често
гласи:
MO(NETA)
ARG(ENTEA)
PRO(VINCIARUM) CONFOE(DERATUM) BELG(ICARUM), т.е. сребърна
монета на провинцията от Белгийската конфедерация (следва името на
провинцията). На реверса е представен гербът на Белгийската
конфедерация (Нидерландия) – изправен на задните си крака лъв в ход
наляво, а околовръст е латинската сентенция Confidens Domino non
movetur (Вярата в Бог е неизменна).
Сред холандските льовенталери се открояват два основни типа,
които можем условно да дефинираме въз основа на изобразения върху
щита (поддържан от рицаря) на аверса герб. При първия тип е
представен държавният герб. Този тип монети е много по-разпространен
в нашите земи. Очевидно именно този тип льовенталери е бил
използван преимуществено в търговските операции извън самата
Нидерландия, а и количеството на отсечените монети от този тип е
значително по-голямо.
167

Вторият тип льовенталери (провинциални и градски) се отличава
от първия по това, че вместо държавния герб, върху аверсния щит е
представен гербът на провинцията или градът. Тези монети се срещат
много по-рядко на Балканите под османска власт. Като цяло изработката
им, в сравнение с останалите льовенталери, е доста по-груба, а формата
им често се отклонява значително от кръглата. Тези монети обаче са
сред най-интересните льовенталери. Всяка отделна провинция сече
различни типове провинциални льовенталери, които се различават
както от останалите льовенталери, сечени в същата провинция, така и от
провинциалните емисии на другите нидерландски територии.
Анализът на монетните съкровища, открити на територията на
днешна България, показва интересни резултати. Нидерландски
сребърни монети се съдържат в цели 70 находки (в още три находки има
златни нидерландски монети, но поради естеството на поставената тема,
те няма да бъдат анализирани тук). За съжаление за голяма част от тях са
запазени само фрагментарни данни, понеже скоро след откриването им
те са били разпръснати. При голяма част от останалите информацията
пък е фрагментарна или неточна. По-голямата част от тези 70 находки не
са публикувани с подробности, а някои от тях напълно са убягнали от
вниманието на науката. Причините за това са най-вече, че те са
постъпили в музейните фондове без да бъдат надлежно описани и са
„застояли“ по този начин десетки години, без за тях да е обнародвана
каквато и да е информация. Други колективни находки пък не са били
записани като такива в инвентарните книги на отделни музеи, а
фигурират само като отделни монети. Всъщност подробно
обнародваните находки със снимки и метрични данни за монетите са
едва няколко. Това в значителна степен затруднява работата по
интерпретацията им и в редица случаи прави невъзможно точното им
датиране и установяване на евентуалното време на тяхното
трезоризиране.
Друг немаловажен проблем е, че практически почти всички
находки са по всяка вероятност с непълен състав. Те са открити
случайно, без участието на археолози или на други специалисти. Не са
известни обстоятелствата по намирането на част от тях, а там, където те
са налични, съществува много голяма вероятност това да не е целият
състав на находката. Дори съм по-сигурен в обратното. Голяма част от
тях са открити случайно по време на оран или на изкопни дейности и
вероятността да е събрана цялата находка, особено когато съдържа и
османски монети (които през XVI – XVII в. са предимно дребни като
размер), е много малка. Т.е. запазените данни в публикациите (за
разпръснатите съкровища) или съхранените в музеите монети почти със
сигурност са само част от целия им състав. Всичко това прави условни
опитите им както за датировка, така и за пълна и цялостна
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интерпретация. Ето защо всички предложени от мен или други
изследователи опити за датиране на времето на евентуално
трезоризиране на дадено съкровище са в рамките на работната хипотеза.
На трето място трябва да се отбележи доста неточното определяне
и интерпретация на монетния материал в колективните находки.
Монетите често са само с посочени години, често са с непълни данни,
липсват снимки и метрични данни, а в отделни случаи са и напълно
погрешно определени.
На четвърто място поставям слабия интерес от страна на
изследователите към монетите от османската епоха. До преди
десетилетие те рядко служиха дори и като музейни експонати и на много
малко места можеха да се видят изложени в музейните експозиции.
Допускам, че в музейните фондове все още има колективни находки,
съдържащи нидерландски монети, за които никога не е публикувана
каквато и да е информация.
Следващият фактор е липсата на специалисти, работещи в периода
XVI – XVII в. Това е факт дори и в днешно време. Пряката ни работа с
монетния материал в много музеи (колективни находки и единични
екземпляри) показа, че публикуваната информация не е надеждна и се
различава съществено от фактическото състояние. Обичайно всички
нидерландски монети са обявявани за талери, а всъщност доста често те
са сребърни флорини от 28 стуйвера. Последните дори не са
причислявани към нидерландските монети, а най-често са включени към
австрийските поради наличната титулатура на свещените римски
императори върху тях.
За съжаление разполагаме с данни за много малка част от
находките, съдържащи нидерландски монети. В по-голямата част от тях
монетите на Белгийската конфедерация са описани само по години, без
да са отбелязани номиналите и мястото им на отсичане. Анализът на
съществуващите към момента данни показва, че най-голям брой (над 100
броя) нидерландски монети се съдържа само в четири находки, които са
открити на доста отдалечени едно от друго места: с. Бял извор
(Старозагорско) – 206 бр.; с. Дъбравино (Варненско) – 188; гр. Петрич –
152; с. Върбовка (Великотърновско) – 103 бр. (вж.: Карта 1; Табл. 12). Между
10 и 100 нидерландски монети се намират в 21 съкровища, но над 50 бр.
има само в три от тях: Козлодуй – 99; Рудник I (Бургаско) – 85 и Белица
(Благоевградско) – 52 бр. (за по-подробни данни и сравнения вж.: Карта 1;
Таблици 12-15). В цели 40 съкровища има по-малко от 10 бр.
нидерландски монети, а за 5 находки липсват данни (вж.: Табл. 12).
От всички 71 находки, конкретни данни (за някои от тях непълни)
съществуват само за 26. Само при тях монетите могат да се разпределят
(не винаги съвсем сигурно) по провинции и градове (вж.: Табл. 16).
Данните за номиналите са още по-малко (вж.: Табл. 17). Пълни данни
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(лични наблюдения и изследвания или публикации със снимки и
метрични данни) всъщност съществуват едва за няколко находки. Подолу ще анализираме най-вече споменатите 26 находки (съдържащи
общо 636 сребърни нидерландски монети), за които разполагаме с данни
за разпределението на монетите на Белгийската конфедерация по
провинции и градове.
Анализът на данните, с които разполагам, показва, че от 636
нидерландски сребърни монети (тези, които могат да бъдат
разпределени по провинции и градове) от съкровищата (вж.: Табл. 16),
отсечени в 10 субекта на държавата (7 провинции и 3 града), най-много
произхождат от провинциите Западна Фризия – 124 бр., Гелдерланд – 89
бр. и Холандия – 85 бр. Следват Кампен със 74 монети, Утрехт – 71,
Оверийсел – 69 и Зволе с 59. Най-слабо са представени монетите на
Зеландия – 28 бр., Фризия – 24 бр. и Давентер – 11 бр.
Номиналите при сребърните монети на Белгийската конфедерация
могат да се определят при 22 находки, съдържащи общо 616
нидерландски сребърни монети (вж.: Табл. 17). Най-много са
льовенталерите – 441 бр., флорините – 53, половин льовенталерите – 44,
градските льовенталери – 40 и провинциалните льовенталери – 23. Наймалко в съкровищата от България са арендсталерите – 4 монети,
рийксталерите – 2 и сребърните дукати – 1. Всъщност льовенталерите
съставляват цели 71,75% от всички нидерландски сребърни монети в
споменатите 22 находки. Ако към тях добавим и ½ льовенталерите,
цифрата нараства до 78,90%. А ако прибавим и близките до тях
провинциални и градски льовенталери, то процентът ще скочи до
89,12%.
Трябва да се има предвид, че от всички описани в Табл. 17 монетни
номинали само рийксталерите, арендсталерите и сребърните дукати са
сечени за вътрешно-нидерландската циркулация, а останалите номинали
(различните видове льовенталери и флорините) са предназначени
основно за чуждите пазари. Т.е. от всичките 616 монети, само 7 бр. или
едва 1,14% не са „търговски монети“.
Провинция Холандия
Монетите на провинция Холандия спадат към най-често срещаните
парични знаци по османските пазари и понякога съставляват повече от
половината от холандските льовенталери в съкровищата. Това, разбира
се, е напълно резонно, понеже това е най-голямата по площ и население
нидерландска провинция. В някои находки обаче броят им е съизмерим
с монетите на другите нидерландски провинции, което се дължи на
разнообразни причини. Цялостно погледнато обаче, сред находките от
страната холандските монети заемат второ място.
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Наличните данни показват, че в 14 находки се съдържат общо 85
сребърни монети, отсечени в Холандия (вж.: Табл. 16, 18). Най-голям е
техният брой в съкровищата от Бял извор (30 бр.), Дъбравино (22 бр.) и
Брестовец (7 бр.).
Любопитно е, че в цели 11 съкровища монети на Холандия изобщо
липсват, а в други находки броят им е несъизмеримо малък на фона на
останалите нидерландски и европейски монети. Така например в
съкровището от София (Министерски съвет) от 23 нидерландски талера,
на провинция Холандия принадлежи едва 1 монета – рийксталер от 1623
г. (Герасимов 1964а: 216, №
10;
авторът
погрешно
отнася
към
тази
провинция
цели
17
екземпляра,
но
от
приведените надписи ясно
личи,
че
останалите
монети принадлежат на
други
провинции).
Любопитно е също така,
Фиг. 1.
че в тази значителна по Белгийска конфедерация, провинция Холандия,
льовенталер, 1576 г., 39,0 – 39,8 мм, 26,92 г
големина находка няма
ИМ „Искра“ – Казанлък
нито
един
холандски
льовенталер
или
½
льовенталер.
Монетите на провинция Холандия преобладават сред останалите
нидерландски сребърни монети едва в 4 находки: Рудник II (3 бр. от
общо 10), Ресилово (5 от 6), а в две от съкровищата (Велико Търново и
Певец)
единствената
нидерландска монета е на
Холандия.
Льовенталерите,
сечени
в
провинция
Холандия и срещащи се на
територията на днешна
България, са от няколко
различни
типа.
Найранният сред тях (сечен
само през 1575 г.), найчесто
определян
от
изследователите
основателно
като

Фиг. 2.
Белгийска конфедерация, провинция Холандия,
льовенталер, 1611 г., 39,0 – 40,0 мм, 26,40 г
РИМ – Стара Загора
съкровище от с. Бял извор
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провинциален льовенталер (Verkade 1848: 48.2; Delmonte 1967: 829-830;
Zonnebloem 2000a: 3), до този момент не е засвидетелстван от нашата
страна нито в съкровища, нито като единична находка.
Вторият тип, определян също като провинциален льовенталер
(Verkade 1848: 48.3; Delmonte 1967: 831; Zonnebloem 2000a: 3-4), вече се
среща в нашите земи. Класифицирането на льовенталерите на Холандия
не е лесна задача, поради идентичността на гербовете на провинцията и
държавата. От тази гледна точка отнасянето им към някоя от групите
(льовенталери или провинциални льовенталери) е до голяма степен
условно. Струва ми се, че няма достатъчно аргументи да бъдат приети за
провинциални льовенталери. Този втори тип се сече в периода 1576 –
1605 г. и се отличава с някои характерни особености: годината на
отсичане е долу от двете страни на хералдическия щит пред рицаря, а
аверсният надпис е: MO NO ARG ORDIN HOL. Този тип холандски
льовенталери се срещат в относително големи количества в българските
земи под османска власт и са широко разпространени. Не са редки дори
и най-ранните емисии от 1576 г. (Фиг. 1). Само в Исторически музей
„Искра“ – Казанлък се
съхраняват
цели
4
екземпляра
от
тази
година, при условие, че
всички
холандски
монети са 10 бр. От този
тип са известни и ½
льовенталери, сечени в
същия хронологически
диапазон, които обаче се
Фиг. 3.
срещат относително поБелгийска конфедерация, провинция Холандия,
рядко в земите ни.
фалшив посребрен льовенталер с медно ядро,
Например в находката от
1612 г., 39,0 – 40,0 мм, 26,20 г
Бял извор има само една
РИМ – Стара Загора
такава монета.
съкровище от с. Бял извор
Третият
тип
льовенталери, сечени в провинция Холандия, имат някои характерни
различия: годината е част от реверсния надпис, а аверсният гласи: MO
ARG PRO CONFOE BELG HOL. Този тип монети се секат продължително
време между 1606 и 1697 г. (Verkade 1848: 49.1; Delmonte 1967: 832;
Zonnebloem 2000a: 4). В българските земи се срещат относително порядко в сравнение с по-стария тип. Така например в съкровището от с.
Бял извор 1 се съдържат 7 монети от Тип 3 (вж.: Фиг. 2), докато тези от
1
Използвам възможността да изкажа най-сърдечни благодарности на гл. ас. д-р
Мариана Минкова, завеждащ отдел Нумизматика в РИМ – Стара Загора, за
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Тип 2 са 20. В същото съкровище има и един фалшив льовенталер с
медно ядро и посребрен, който според надписите се отнася към Тип 2, но
е с годината 1612 (Фиг. 3)! И от този тип са известни ½ льовенталери,
сечени от 1606 до 1653 г., но и те са относително редки в България. В
съкровището от Бял извор, например има само една монета.
Провинция Фризия (Фрисландия)
Фризийските монети са широко разпространени не само на
територията на Османската империя, а и в редица други страни на
Европа, Средиземноморието и дори в Америка. Но на Балканите под
турска власт монетите на Фризия се срещат относително рядко. В
коментираните от нас 26 съкровища, фризийски монети има едва в 7. В
тях се съдържат общо 24 монети, отсечени във Фризия. Най-голям е
техният брой в съкровището от Дъбравино (10 бр.), следвано от София (4
бр.), Каменар (3 бр.), Бял извор, Белица и Пешаково (с по 2 бр.) и
Видинско (1 бр.) (Табл. 16, 19). Фризийските монети не преобладават в
нито едно от тях (т.е. броят им никъде не преминава 50%), като
единствено в съкровището от Каменар има 3 фризийски монети от общо
7 нидерландски.
В съкровището от София (Министерски съвет) фризийските
льовенталери са два и са отсечени през 1628 г. (Герасимов 1964а: 215, № 4).
Но в тази колективна находка се съдържат и две изключително
интересни монети, които са убягнали от вниманието на Тодор
Герасимов. Става въпрос за изключително редките за нашите земи
арендсталери
от
60
гроота, отсечени през 1617
и 1618 г. Всъщност това са
две от общо четирите
монети от този номинал,
документирани
от
днешната територия на
България. Другите два
екземпляра
са
на
провинция Зеландия и
Фиг. 4.
също са от съкровището от
Белгийска конфедерация, провинция Фризия,
София (вж. Табл. 17). Върху
провинциален льовенталер, 1616 г.
39,3 – 40,6 мм, 26,89 г
тези монети са изобразени
ИМ
„Искра“ – Казанлък
гербовете
на
трите
региона
(Оостерго,
Вестерго и Зевенволде) и общия герб на 11-те свободните града на
любезно предоставените ми снимки и данни за монетите от съкровището от Бял
извор.
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провинция Фризия (Герасимов 1964а: 216, № 2, Табл. II, 5, срвн.: Delmonte
1967: 1073; Zonnebloem 2000b: 72). Тези арендсталери са сечени всъщност
единствено през споменатите по-горе години и са оценени много високо
в каталозите.
Льовенталерите, отсечени в провинция Фризия, се отнасят към
най-рядко срещаните нидерландски монети по нашите земи. Те спадат
към
два
типа
–
льовенталери
и
провинциални
льовенталери.
Последните
се
отличават
най-вече
по
наличието на допълнителен знак полегнало лъвче
в края на надписа на аверса
и по представения в щита
Фиг. 5.
провинциален
герб.
Белгийска конфедерация, провинция Фризия,
Съществуват
също
и
льовенталер, без година, 42,0 мм, 26,30 г
няколко
варианта
на
РИМ – Стара Загора
льовенталерите, които се
съкровище от с. Бял извор
различават помежду си
най-вече по надписите на аверса. Приликите между льовенталерите и
провинциалните льовенталери на Фризия често са много големи, а
разпознаването им е най-вече по допълнителния знак, който при
последните е полегнало
лъвче, което представлява
част от фризийския герб.
Без съмнение те биха могли
да се възприемат и като
обичайни
льовенталери.
Това се отнася най-вече за
случаите,
когато
допълнителният знак не
личи добре.
По-ранните
два
варианта, имащи надписи
MO NO ORDIN FRIS VA
HOL и MONE NOVA ORDIN FRISIAE, сечени до 1606 г. и приемани найчесто като провинциални льовенталери, до този момент в колективни
находки от нашите земи са засвидетелствани единствено в съкровищата
от Дъбравино (2 бр.) и Каменар.
Тези монети са известни и като единични находки. Така например
от съхраняваните в ИМ „Искра“ – Казанлък три фризийски сребърни
монети (ИН 3688-1 – 3688-3), две са именно от този вариант. Интересното
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Фиг. 6.
Белгийска конфедерация, провинция Фризия,
½ льовенталер, 1631 г., 32,0 – 34,0 мм, 12,70 г
РИМ – Стара Загора
съкровище от с. Бял извор

е, че при едната от тях годината е по-късна – 1616 (другата е от 1606 г.)
(ИН 3688-2, вж.: Фиг. 4). Същата година е отбелязана и при екземпляра в
съкровището от Каменар (Кръстев 2017а: 66, № 3). Такъв вариант не е
описан в литературата, а прецизното оформление на монетите и
правилните надписи според мен изключват възможността да се касае за
имитация.
Очевидно е, че този вариант фризийски провинциални
льовенталери навлиза само инцидентно в българските земи под
османска власт.
Почти всички (с 3 изключения) фризийски льовенталери,
съдържащи се в коментираните по-горе 7 колективни находки от
България, са от по-късния вариант, който се сече след 1606 г. с аверсен
надпис MO NO ARG PRO CONFOE BELG FRIS (FRI, FR) (Фиг. 5). В
колективни находки се срещат и монети от ½ льовенталер от същия
късен тип (Фиг. 6).
Провинция Западна Фризия (Западна Фрисландия)
Западна Фризия не е провинция в истинския смисъл на думата.
Реално това е северната част
на най-голямата провинция в
държавата
–
Холандия.
Всъщност
това
са
найсеверните
територии
на
Холандия, които имат редица
различия с останалата част на
провинцията, но не е известно
защо тук за сечени отделни
монети. При всички случаи,
Фиг. 7.
що се касае до монетосеченето
Белгийска конфедерация,
в Западна Фризия, тя винаги е
провинция Западна Фризия,
наричана „провинция“. Тук
провинциален льовенталер, 1589 г.
41,0 – 42,0 мм, 26,65 г
няма да правя изключение.
РИМ – Бургас
В колективните монетни
съкровище от Ахтопол
находки от територията на
днешна България, Западна
Фризия е фактически най-широко застъпената провинция. От общо 636
нидерландски монети, западнофризийските са цели 124 бр., което
съставлява 18,87%. Въпреки това, монети на провинцията не се съдържат
във всички находки. Те са застъпени в 15 съкровища, но в останалите
изобщо липсват (вж.: Табл. 16, 20). Най-голям брой монети на Западна
Фрисландия се съдържа в съкровищата от Дъбравино (52 бр.), Бял извор
(38 бр.), София (9 бр.) и Ахтопол (7 бр.). Монетите на тази провинция
преобладават само в някои от находките, а това е най-добре изразено в
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съкровището от Ефрейтор Бакалово, в което от 5 нидерландски монети, 4
са западнофризийски.
Относително голям е техният процент и в съкровищата от
Биримирци (2 от 8 монети),
София (9 от 23), Ахтопол (7
от 27) и Дъбравино (51 от
общо 188 нидерландски
монети).
Някои
от
емисионните години са
много широко представени
у нас. Така например в
съкровището от София има
Фиг. 8.
9
западнофризийски
Белгийска конфедерация,
екземпляра, отсечени само
провинция Западна Фризия,
през 1631 и 1633 г. (Герасимов
провинциален льовенталер, 1604 г.
1964а: 215, № 7, 9).
40,0 мм, 26,40 г
Прави впечатление, че
РИМ – Стара Загора
съкровище от с. Бял извор
западнофризийски монети
липсват
в
съкровищата
предимно от западна, северозападна и централна Северна България (вж.:
Табл. 16). Относно причините за това може само да се гадае, но по всяка
вероятност този факт е свързан с пътя на разпространение на тези
монети. В това отношение генерални изводи трябва да се избягват
поради фрагментарността на наличните данни за находките (за голяма
част от тях изобщо липсва
информация за застъпените
в тях провинции) и поради
ограничеността
на
нидерландските монети в
голяма
част
от
съкровищата. Към това
трябва да добавим и
неизвестността
дали
Фиг. 9.
запазената част е цялата
Белгийска конфедерация,
находка. Също така трябва
провинция Западна Фризия,
да се има предвид и още
провинциален льовенталер, 1603 г.
един
фактор
–
доста
39,9 – 40,0 мм, 27,08 г
продължителното
в
редица
ИМ „Искра“ – Казанлък
случаи
съхранение
на
нидерландските льовенталери като натрупан ценен метал, което достига
до няколко века след като те вече не са законно платежно средство в
Османската империя.
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В българските земи под османска власт са разпространени
различни номинали на Западна Фризия. Някои от тях, макар и да се
срещат много рядко, показват, че в монетната циркулация на Балканите
са постъпвали различни нидерландски монети. Може би найинтересната
западнофризийска монета,
произхождаща
от
територията на днешна
България, е рийксталера от
съкровището от Дъбравино,
отсечен
през
1596
г.
(Мирчев 1970: 205-206, № 18,
срвн.: Delmonte 1967: № 924;
Фиг. 10.
Zonnebloem 2000a: 17). Това
Белгийска конфедерация,
е един от двата известни
провинция Западна Фризия,
рийксталера от България
льовенталер, 1636 г., 40,0 мм, 27,05 г
(другият е на провинция
РИМ – Бургас
Холандия от съкровището
съкровище от Ахтопол
от София).
Сред
най-интересните
западнофризийски
монети
са
провинциалните льовенталери. При тях върху щита на аверса е
изобразен гербът на провинция Фризия (понеже де юре Западна Фризия
не е провинция), а не на
Холандия
(от
която
фактически е част) – два
полегнали един под друг
лъва,
наляво
(срвн.:
Delmonte 1967: № 833;
Zonnebloem 2000a: 14-15).
Тези монети се секат само
през 1588, 1589 и 1600 – 1605
г.
(има
монети
без
Фиг. 11.
Белгийска конфедерация,
отбелязана
година
на
провинция Западна Фризия,
отсичане), а надписът на
льовенталер,
1668 г., 42,0 мм, 26,60 г
реверса
всъщност
е
РИМ
–
Стара Загора
девизът на провинцията
съкровище от с. Бял извор
(срвн.: Delmonte 1967: №
834; Zonnebloem 2000a: 15).
Аверсните и реверсните надписи върху провинциалните льовенталери
на Западна Фризия са следните: MO NO ORD WEST FRI VALOR HOL и
DEVS FORTITVDO ET SPES NOSTRA.
От тези монети са известни два варианта. При първия годината е
разположена под хералдическия щит с провинциалния герб на аверса. До
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този момент западнофризийски провинциален льовенталер от този
вариант в колективни находки от българските земи е засвидетелстван
единствено в съкровището от Ахтопол – една монета, отсечена през 1589
г. (Класнаков (2013а: 146, № 1) (Фиг. 7) 2. При втория вариант годината е от
двете страни на щита. И от този вариант е известна само една монета в
непубликуваната колективна находка от Бял извор от 1604 г. (Фиг. 8).
Освен това се срещат и единични екземпляри. Така например в ИМ
„Искра“ – Казанлък се съхраняват две такива монети – едната без година
на отсичане, а другата от 1603 (ИН 3683-1, 3683-2) (вж.: Фиг. 9).
Провинциални ½ льовенталери на Западна Фризия не са
засвидетелствани до този момент от нашите земи.
Льовенталерите на Западна Фризия са широко разпространени
предимно извън нидерландските земи. В провинцията продължително
време (1606 – 1700 г.) е сечен само един вариант льовенталери с
традиционните за този тип монети изображения. Тези монети са
предназначени предимно за използване извън нидерландските граници.
Надписите върху тях са съответно MO ARG PRO CONFOE BELG WESTF и
CONFIDENS DNO NON MOVETVR. Такава е например монетата,
отсечена през 1636 г. от Ахтополското съкровище (Класнаков 2013а: 146, №
4) (Фиг. 10).
В провинцията продължават да се секат интензивно льовенталери
и след 60-те години на XVII в., когато количеството на тези монети
започва драстично да намалява. Те продължават да постъпват и в нашите
земи, като се съдържат и в колективните находки (вж.: Фиг. 11). На
Балканите се срещат и монети от ½ льовенталер. И през втората
половина на XVII в. западнофризийските льовенталери остават сред найшироко разпространените в нашите земи нидерландски монети.
Провинция Гелдерланд
Монетите на тази провинция са едни от най-разпространените по
българските земи. По брой на идентифицираните нидерландски
сребърни монети в колективните находки от България, Гелдерланд се
нарежда на трето място с 89 бр. и е непосредствено след Западна Фризия
и Холандия.
Освен това, гелдерландски сребърни монети се съдържат в
половината находки – в 13 от 26-те съкровища (Табл. 16, 21). Най-голямо е
тяхното количество в находките от Дъбравино (31 бр.), Бял извор (30 бр.)
и Белица (7 бр.). В останалите 10 съкровища се съдържат между 1 и 3
Всички льовенталери в съкровището от Ахтопол са вече публикувани подробно
(Класнаков 2013а: 143-150). Използвам възможността сърдечно да благодаря на
Мирослав Класнаков от РИМ – Бургас за любезно предоставените ми снимки на
монетите от Ахтополското съкровище.
2
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гелдерландски сребърни монети (вж.: Табл. 21). Монетите на Гелдерланд
не преобладават в нито една от находките, а процентно техният дял е
най-голям в съкровищата от Ръждавица (2 гелдерландски монети от
общо 3 нидерландски), Биримирци (3 от 8) и Тръстиково (3 от 11).
Любопитно
е,
че
монетите на Гелдерланд
почти напълно липсват в
находките
от
черноморското
крайбрежие или са в много
малко количество. Подобна
е ситуацията и при някои
от колективните находки
от
Западна
България.
Фиг. 12.
Белгийска конфедерация,
Например
в
голямото
провинция Гелдерланд,
Софийското
съкровище
сребърен дукат, 1660 г., 41,0 мм, 25,00 г
има само 3 монети на
РИМ – Стара Загора
Гелдерланд
(Герасимов
съкровище от с. Бял извор
1964а: 215, № 2, 8), а 2 се
съдържат в съкровището от
Ръждавица (Тонев 1989: 325, № 1, 2). На базата на непълните данни, с
които разполагаме, е трудно да се обясни този факт. Възможно е тези
данни да са подвеждащи и това всъщност да се дължи на недостатъчно
подробно публикувани колективни и единични находки.
Почти
всички
сребърни
монети
на
провинция
Гелдерланд,
съдържащи
се
в
колективните находки от
България, са льовенталери,
провинциални
льовенталери
(или
½
льовенталери). До този
момент е известна само
Фиг. 13.
една монета на Гелдерланд
Белгийска конфедерация,
от друг номинал. Тя е
провинция Гелдерланд,
сребърен дукат, отсечен
льовенталер, 1599 г., 39,0 – 40,0 мм, 27,15 г
през 1660 г., която е част от
РИМ – Бургас
съкровището от Бял извор.
съкровище от гр. Ахтопол
Това
всъщност
е
единствената известна до този момент монета от този номинал от
България. Номиналното тегло на тези монети е 28,25 г. при сребърно
съдържание от 0.873. Монетата от съкровището от Бял извор е с тегло от
179

едва 25,00 г (Фиг. 12). Монетата има следните надписи: [MO NO] ARG
PRO CON - FŒ BELG D GE[L] C Z и CONC[ORD]IA RES PARVÆ
CRESCVNT. Сребърни дукати от този ранен тип се секат едва около 20
години между 1659 и 1680 г. (срвн.: Verkade 1848: 9.3; Delmonte 1967: 962;
Zonnebloem
2000b:
10).
Коментираният екземпляр
всъщност принадлежи към
най-ранните емисии. Какви
са причините тези монети
да не пулучат популярност
в българските земи може
само да се гадае.
Гелдерландските
Фиг. 14.
льовенталери, както от
Белгийска конфедерация,
ранния, така и от късния
провинция Гелдерланд,
тип, се срещат в нашите
льовенталер, 1603 г., 40,0 – 40,2 мм, 26,82 г
земи. По-ранните често са
ИМ „Искра“ – Казанлък
приемани
от
изследователите
за
провинциални льовенталери (срвн. напр.: Zonnebloem 2000b: 7-8), според
нас без достатъчно основание. Те са с надписи на аверса MO NO ORDI
GEL VA HOL. Годината е разположена отдолу от двете страни на
хералдическия
щит
на
аверса.
От
този
тип
льовенталери са известни
малко
емземпляри
в
колективните
находки.
Най-ранният сред тях е от
1589 г. в съкровището от
Дъбравино (Мирчев 1970:
204, № 2). Монета от 1599 г.
Фиг. 15.
има и в съкровището от
Белгийска конфедерация,
Ахтопол (Фиг. 13; Класнаков
провинция Гелдерланд,
2013а:
148,
№
25).
льовенталер, 1638 г., 41,0 – 42,0 мм, 26,85 г
Засвидетелствани
са
и
РИМ – Бургас
монети
от
½
льовенталер
от
съкровище от гр. Ахтопол
същия
тип,
например
монетата от 1602 г. в съкровището от София (Герасимов 1964а: 215, № 1).
Известни са гелдерландски льовенталери от ранен тип и като единични
монетни находки. Така например в ИМ „Искра“ Казанлък се съхранява
непубликуван екземпляр от 1599 г. (Фиг. 14).
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Вторият тип гелдерландски льовенталери е много по-често срещан
в колективните монетни
находки от нашите земи.
Той се различава от първия
по това, че годината е в
края а реверсния надпис, а
този на аверса е: MO ARG
PRO CONFOE BELG GEL.
Сече се между 1606 и 1700 г.
(срвн.: Verkade 1848: 11.1;
Фиг. 16.
Delmonte
1967:
825;
Белгийска конфедерация,
Zonnebloem 2000b: 8-9).
провинция Гелдерланд,
Този тип льовенталери се
провинциален льовенталер, 1648 г.
съдържат в голям брой
41,0 – 42,5 мм, 26,35 г
находки (колективни и
РИМ – София
единични),
например
съкровище от с. Биримирци
екземпляр от 1638 г. в
съкровището от Ахтопол (Фиг. 15; Класнаков 2013а: 149, № 27), което
показва, че се радва на добър прием в нашите земи под османска власт.
В съкровището от Биримирци има два гелдерландски льовенталера,
отсечени през 1648 г. и принадлежащи към неописан в литературата тип.
По всяка вероятност става
въпрос за провинциален
льовенталер. Той обаче се
отличава съществено от
известните
типове
провинциални емисии не
само на тази провинция.
Най-много
по
изображението си тези
монети
напомнят
на
Фиг. 17.
кампенските
градски
Белгийска конфедерация,
льовенталери от същото
провинция Гелдерланд,
провинциален льовенталер, 1647 г.
десетилетие.
Особеното
40,0 – 42,0 мм, 26,00 г
при него е, че рицарят на
РИМ – Стара Загора
аверса е обърнат огледално
съкровище
от с. Бял извор
– с тяло надясно и глава
наляво.
Самото
изображение на рицаря е доста по-схематично и сковано, въпреки че са
представени не малко детайли от защитното въоръжение. Монета от
този вариант се съдържа в съкровището от бившето село Биримирци
(днес кв. Бенковски в София). Тя е отсечена през 1648 г. и е сравнително
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добре запазена (Фиг. 16; Григорова 1973: 18) 3. При друг по-ранен
екземпляр от съкровището от Бял извор от 1647 г. обаче, изображението
на рицаря е много по-детайлно и старателно изработено. Самата му поза
е по-различна от обичайната за льовенталерите, като че ли по-наперена,
а и някои от буквите в надписа на аверса са украсени допълнително и
всъщност представляват главни букви в готически шрифт (Фиг. 17).
Провинция Оверийсел
В провинция Оверийсел се секат най-разнообразни сребърни
монети през XVI – XVII в. От всички тях до българските земи достигат
единствено льовенталери и ½ льовенталери, сечени след 1606 г. В
колективните находки от нашите земи монети на тази провинция са
застъпени в 9 находки, но
едва в две от тях те са в позначително
количество.
Единствено в съкровищата
от Дъбравино и Бял извор
са застъпени повече от 10
екземпляра (съответно 45
и 13 бр.) (Табл. 16, 22). В
още две находки – Ахтопол
Фиг. 18.
и
Пешаково
–
има
Белгийска конфедерация,
съответно 4 и 2 монети на
провинция Оверийсел,
провинцията. В останалите
льовенталер, 1616 г., 40,0 – 41,0 мм, 26,90 г
5 съкровища се съдържа
РИМ – Бургас
само по една монета на
съкровище от гр. Ахтопол
Оверийсел.
В колективните монетни находки от територията на днешна
България се съдържат общо 69 монети на провинция Оверийсел (Табл.
22). Представени са само два номинала – льовенталер (64 бр.) и ½
льовенталер (5 бр.). И в двата случая става въпрос за монети от късния
етап на монетосеченето на провинцията след 1606 г. До този момент от
територията на страната не е документирана нито една монета от поКакто вече стана дума малко по-горе, при анализа на колективните находки от
България, съдържащи нидерландски монети, съкровището от Биримирци е вече
обнародвано. За съжаление публикацията съдържа доста схематична
информация, а от нидерландските монети със снимка е представена само една.
Използвам възможността тук да изкажа най-искрените си благодарности на
докторант Марина Дойчинова, завеждащ отдел Нумизматика към РИМ – София
(бивш Музей за история на София), за любезно предоставените ми данни и
снимки на всички нидерландски монети в находката от Биримирци. Без
нейното неоценимо съдействие този и другите льовенталери от съкровището
нямаше да могат да бъдат идентифицирани цялостно.
3
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ранния тип. В съкровището от София се съдържа само една монета на
тази провинция, сечена през 1629 г. (Герасимов 1964а: 215, № 6). Монетите
от ½ льовенталер се съдържат само в две находки – Дъбравино (4 бр.) и
Пешаково (1 бр.). Те също принадлежат към типа, сечен след 1606 г.
Монетите на провинция Оверийсел от типа, документиран в
колективните находки от територията на нашата страна, имат
характерното и за останалите нидерландски льовенталери описание.
Аверсният надпис е: MO NO ARG PRO CONFOE BELG TRAN. Годината на
отсичане е в края на надписа на реверса на монетите. Характерно за
льовенталерите на Оверийсел е, че годината почти винаги е изписана с
доста едър шрифт или нанесена с голямо отстояние от заобикалящите я
букви и почти винаги тя се вижда ясно и се чете добре. За пример може
да се посочи монетата, отсечена през 1616 г. от съкровището от Ахтопол
(Фиг. 18; Класнаков 2013а: 148, № 22).
Провинция Зеландия
Монетите, отсечени в провинция Зеландия, са сред найинтересните и същевременно сред най-рядко срещащите се в
българските земи под османска власт нидерландски монети. Това е
донякъде обяснимо, имайки предвид факта, че през значителна част от
XVI и XVII в. провинцията е доста малка по площ и заема почти изцяло
островни територии.
Монети на Зеландия (общо 28 на брой) са регистрирани в 8
съкровища. Най-голямо количество има в това от Дъбравино – 13 бр.
Следват тези от Бял извор (5 монети) и София (3 бр.). В съкровищата от
Белица и Брестовец има по 2, а в тези от Ахтопол, Рудник (II) и Ябланица
– по 1 зеландска монета (Табл. 16, 23).
Любопитни са монетите на Зеландия в съкровището от София,
понеже до този момент от територията на България са публикувани едва
4 арентсталера от 60 гроота (30 стуйвера), като всичките са от това
съкровище. Въпросните екземпляри на Зеландия от София са отсечени
през 1602 и 1618 г. (Герасимов 1964а: 216, № 1,2, Табл. II, 4), а други два в
същото съкровище са отсечени в провинция Фризия. Интересното е, че в
тази голяма находка има само един льовенталер на Зеландия, отсечен
през 1628 г. (Герасимов 1964а: 215, № 5).
По един екземпляр провинциални льовенталери от периода 1589 –
1602 г. (срвн.: Delmonte 1967: № 838; Zonnebloem 2000a: 31) се съдържат
само в съкровищата от Дъбравино и Белица. ½ льовенталери (2 бр.)
(срвн.: Delmonte 1967: № 876; Zonnebloem 2000a: 31-32) има отново в
съкровището от Дъбравино. Други такива монети от нашите земи не са
документирани до този момент.
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Монетосеченето на Зеландия се характеризира с голяма
фрагментарност и значителни по време прекъсвания. От най-ранния тип
провинциални льовенталери, сечени само през 1589 г., няма известни от
България екземпляри. От втория тип, сечен само три години между 1597
и 1599 г., са известни само две монети от Дъбравино и Белица. Този тип е
със силно отличаващи се от
обичайните льовенталери
изображения.
Върху
хералдическия
щит
на
аверса и върху реверса е
изобразен
гербът
на
провинция
Зеландия
–
излизащ от морето разярен
лъв. Надписът на аверса е:
Фиг. 19.
MO NO ARG ORDIN ZEL, а
Белгийска конфедерация,
на реверса: DOMINE SERVA
провинция Зеландия,
NOS
PERIMVS.
льовенталер, 1616 г., 41,0 – 43,0 мм, 26,80 г
Допълнителният знак е
РИМ – Стара Загора
крепостна кула (Verkade
съкровище от с. Бял извор
1848: 87.5; Delmonte 1967:
838; Zonnebloem 2000a: 31).
Льовенталерите, сечени в провинция Зеландия от 1606 до 1658 г.,
имат на аверса надпис: MO ARG PRO CONFOE BELG ZEL. Монетите от
този тип са най-често срещаните в нашите земи екземпляри на тази
провинция (22 от общо 28 зеландски монети в колективните находки).
Допълнителният знак (крепостна кула) се запазва и при льовенталерите
(Фиг. 19).
Сеченето на зеландски льовенталери е прекратено много по-рано в
сравнение с другите субекти на конфедерацията. Вероятно това е
свързано с предпочитанието към други сребърни номинали в страните, в
които се осъществяват най-значителните търговски контакти на
търговците от провинцията. На Балканите като цяло и в българските
земи в частност, монетите на тази провинция не успяват да получат
широко разпространение и са сред най-редките у нас.
Провинция Утрехт
Утрехтските монети са сред най-често срещаните нидерландски
монети в българските земи под османска власт. Те са застъпени в
половината колективни находки от България, съдържащи нидерландски
монети (Табл. 16). В 13 находки са идентифицирани общо 71 утрехтски
екземпляра. Но в почти всички съкровища техният брой е много малък –
в 7 находки се съдържа само по една, а в други 3 – по две утрехтски
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сребърни монети. Броят им е по-значителен само в 3 съкровища: Бял
извор (44 бр.), Пешаково (7 бр.) и Ахтопол (7 бр.) (Табл. 24).
Прави впечатление неравномерното разпределение на монетите на
провинция Утрехт по територията на съвременна България.
Съкровищата, в които те са
засвидетелствани са от
западните и най-източните
територии на страната.
Единственото изключение е
съкровището от Бял извор
(най-южната
част
на
Старозагорска област), в
което обаче се съдържат
Фиг. 20.
повече от половината от
Белгийска конфедерация, провинция Утрехт,
известните
утрехтски
провинциален льовенталер, 1597 г.
монети от нашата страна.
40,0 – 41,0 мм, 26,70 г
В западната част на
РИМ – Стара Загора
България се локализират 5
съкровище от с. Бял извор
от находките: Пешаково
(Видинско), Белица (Благоевградско), Биримирци (кварталът на София
Бенковски), София (Министерски съвет) и Брестовец (Плевенско). От
източната част на страната съкровищата произхождат предимно от
територията на черноморското крайбрежие и Добруджа: Ахтопол,
Тръстиково (Бургаско), Дъбравино (в южната част на Варненска област),
Каменар (край Поморие), съкровището от Поморийско, Ботево
(Варненско) и Ефрейтор Бакалово (Добричко). Причините за това
разпределение на монетния
материал от Утрехт едва ли
могат да се определят със
сигурност. Може да се
предположи,
че
те
са
свързани
вероятно
с
пътищата на навлизане в
циркулация на тези монети
на Балканите, например по
Фиг. 21.
вода – посредством Черно Белгийска конфедерация, провинция Утрехт,
или Адриатическо море.
льовенталер, 1617 г., 42,0 мм, 27,25 г
Друга причина може би е
РИМ – Бургас
свързана с поводите и
съкровище от гр. Ахтопол
времето за укриване на
самите находки точно в тези територии – зона на военни действия с
Австрия през втората половина на XVII и началото на XVIII в. или на
действия на казашки военни отряди и по-късно на руската армия.
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В този ред на мисли изолирано отново остава съкровището, в което
има най-много утрехтски монети – от Бял извор (цели 44 броя). Пълният
анализ на монетите от неговия състав предоставя доста объркана
информация относно евентуалното време за неговото укриване, поради
съмнения за смесване на две находки от намервача (вж. по-горе в
списъка на съкровищата).
Представените в находките номинали на утрехтските монети са
доста еднообразни. Най-ранните сред тях се отнасят към групата на
определяните от изследователите като провинциални льовенталери
монети, сечени в периода 1589 – 1603 г. Броят на известните от
колективни находки от България такива монети е малък – общо 7 бр. от 5
съкровища (Табл. 24). Провинциалните льовенталери на тази провинция
имат на аверса надпис: MO NO ORDI TRAI VA HOL (срвн.: Delmonte 1967:
№ 841; Zonnebloem 2000a: 45) (Фиг. 20).
Повече монети са известни от по-късния вариант льовенталери,
сечени от 1606 до 1646 с аверсен надпис: MO ARG PRO CONFOE BELG
TRA (или TRAI) (срвн.: Delmonte 1967: № 843; Zonnebloem 2000a: 45-46),
като последните букви са съкращение на латинското име на град Утрехт
– Traiectum. При тези монети винаги присъства и гербът на провинцията
вляво или вдясно от шлема на рицаря на аверса, например при монетата
от Ахтополското съкровище от
1617 г. (Фиг. 21; Класнаков 2013а:
147, № 12). Той е ясно указание
за принадлежност на монетата
към Утрехт, дори и част от
надписите да не се четат добре.
Объркване би могло да се
получи
особено
при
Фиг. 22.
льовенталерите
на
Утрехт
Белгийска конфедерация,
(TRA, TRAI) и Оверийсел
провинция Утрехт
(TRAN), поради разликата само
½ льовенталер, 1639 г., 35,0 мм, 12,70 г
от една буква в края на
РИМ – Стара Загора
латинската абревиатура. При
съкровище от с. Бял извор
монетите на Оверийсел обаче
липсва герб до рицарския шлем.
От този тип са засвидетелствани 60 льовенталера и 4 половин
льовенталера (по 2 екземпляра от Бял извор и Пешаково). Последните са
от същия тип като льовенталерите, сечени в същия хронологичен
диапазон (Фиг. 22). Въпреки че присъстват в голям брой колективни
находки, монетите, сечени в Утрехт, рядко са в по-голямо количество (с
изключение на находката от Бял извор). Например в голямото
съкровище от София се съдържа само една монета на Утрехт, отсечена
през 1616 г. (Герасимов 1964а: 215, № 3). Същото е положението и при
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находката от Дъбравино, в която от 188 нидерландски монети има само
една утрехтска.
Град Кампен
Монетите на град Кампен са сред най-широко представените от
колективни находки от България. 74 екземпляра се съдържат в 11
съкровища (Табл. 16, 25). В три от находките броят на кампенските
сребърни
монети
превишава 10 бр.: Бял
извор (23 бр.), Брестовец
(16) и Белица (12). В
съкровището от Пешаково
има 9 кампенски монети. В
съкровищата от Дъбравино
и
Тръстиково
има
съответно 4 и 3 монети. По
2 кампенски монети са
Фиг. 23.
Белгийска конфедерация, град Кампен,
регистрирани в находките
градски льовенталер, без година
Поморие II и Плевен, а по 1
40,0 – 41,0 мм, 25,80 г
– в Ресилово, Видинско и
РИМ
– Стара Загора
Ръждавица (Табл. 25).
съкровище от с. Бял извор
От публикуваните в
миналото от България
екземпляри може да се остане с погрешното впечатление, че
кампенските монети се срещат относително рядко у нас (вж. напр.: Тонев
1989: 325-326, № 3). Често
монетите
са
без
обозначена година, което
затруднява точното им
типологизиране. Особено
характерно е това за
градските
льовенталери.
При по-късните емисии
вече била отбелязвана и
Фиг. 24.
годината, но това се
Белгийска конфедерация, град Кампен,
превърнало в традиция
льовенталер,
1647 г., 41,0 – 42,0 мм, 26,10 г
едва след 1637 г. Трябва да
РИМ – Стара Загора
добавим и факта, че
съкровище от с. Бял извор
кампенските флорини от
28 стуйвера често изобщо
не са причислявани към нидерландските монети, а най-вече към
австрийските (!?) или най-общо към тези на Свещената Римска империя.
Това се дължи на факта, че те са с титулатурата на императорите.
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Трябва да се отчете и фактът, че град Кампен се намира в
провинция Оверийсел, също като градовете Давентер и Зволе, и
циркулацията на всички тези монети на практика е тясно свързана.
Общият брой на монетите на тези четири субекта на конфедерацията е
213 бр. от всички 642 нидерландски монети в колективните находки от
България.
Сред представените в находки от България номинали се срещат
само градските льовенталери, льовенталерите и сребърните флорини. До
този момент от съкровища
от България са известни
само 2 екземпляра градски
льовенталера – по един в
съкровищата от Дъбравино
(Мирчев 1970: 204, № 1) и
Бял извор (непубликуван;
Фиг. 23). Тези монети имат
аверсен надпис MON ARG R
Фиг. 25.
P IMP CAMP VA HOL
Белгийска конфедерация, град Кампен,
(Verkade 1848: № 162.4;
градски льовенталер, 1647 г.
Delmonte
1967:
861;
40,0 – 41,0 мм, 23,40 г
Zonnebloem 2000b: 51).
РИМ – Плевен
Ситуацията
с
съкровище от с. Брестовец
льовенталерите на Кампен
е коренно различна. От всичките 74 монети на града, 52 са от този
номинал. Въпреки че се секат сравнително кратко време – между 1637 и
1693 г., те са сред найразпространените
льовенталери в нашите
земи. Монетите на пръв
поглед имат обичайните за
този номинал изображения,
а аверсният надпис е: MO
ARG
CIVI
IMP
BELG
CAMPEN. В литературата са
описани няколко различни
Фиг. 26.
Белгийска конфедерация, град Кампен,
варианта. При по-ранният,
льовенталер, 1667 г., 40,0 – 41,0 мм, 26,30 г
сечен през 1637, 1642 и 1643
РИМ – Стара Загора
г., обаче рицарят е с тяло,
съкровище от с. Бял извор
обърнато надясно и с глава,
гледаща наляво (Verkade
1848: 163.1-163.3; Delmonte 1967: 862; Zonnebloem 2000b: 52). Този вариант
след прекъсване се възобновява през 1650 и се сече чак до 1693 г.
Единствената разлика е, че след 1675 г. рицарят е без перо върху шлема.
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От друга страна, в периода 1644 – 1650 г. (както и без отбелязана година)
се сече вариант от обичайния тип с рицар наляво и глава надясно. Освен
това през 1671 и 1672 г. се сече вариант с провинциалния герб върху
аверсния щит (Delmonte
1967: 863). Без съмнение
последните монети трябва
да се определят като
провинциални
льовенталери.
Работата с монетите
от България показва, че
съществуват доста неопиФиг. 27.
сани от изследователите
Белгийска
конфедерация,
град Кампен,
особености. Както неведльовенталер, 1685 г., 42,0 – 43,0 мм, 27,00 г
нъж в мои публикации
РИМ – Стара Загора
съм отбелязвал, хроносъкровище от с. Бял извор
логичното разделяне на
льовенталерите и градските льовенталери (същото важи и за провинциалните льовенталери)
не се потвърждава. Така например в една и съща година на едно и също
място са сечени и от двата типа монети. в непубликуваното съкровище
от Бял извор се съдържат няколко различни варианта кампенски
льовенталери. Сред тях има
и такива, отсечени през 1647
г., с рицар с обърнато
надясно тяло и глава наляво
(Фиг. 24). През същата тази
година е отсечен и градски
льовенталер с изображение
на герба на Кампен върху
аверсния
щит.
Такава
Фиг. 28.
монета се съдържа в
Белгийска конфедерация, град Кампен,
съкровището от Брестовец 4
фалшив посребрен льовенталер с медно ядро
(Фиг. 25).
1685 г., 41,2 – 43,4 мм, 22,17 г
В съкровището от Бял
ИМ „Искра“ – Казанлък
извор
има
няколко
кампенски монети от 60-те
години на XVII в., които са с рицар с обърнато наляво тяло и глава
надясно. Освен това при едната, отсечена през 1667 г., върху рицарския
Използвам възможността да изкажа най-сърдечни благодарности на Венко
Иванов от РИМ – Плевен за предоставената ми информация, данни и снимки на
монетите.

4
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шлем ясно се виждат две дълги пера. Изобразяването на лъва на реверса
също е необичайно различно (Фиг. 26). И такъв вариант за въпросната
година не е описан в литературата. В същото съкровище има и голям
брой кампенски льовенталери от последния вариант без перо на
рицарския шлем (Фиг. 27).
Кампенските льовенталери очевидно са се радвали на добър прием
и са имали широко разпространение в нашите земи под османска власт и
са известни и техни тогавашни фалшификати, изработени от мед и
посребрени. Такава монета се съхранява във фонда на ИМ „Искра“ –
Казанлък (ИН 3686-6; Фиг. 28). При обичаен размер тя, разбира се, е
доста по-лека от оригиналните екземпляри.
Сред разпространените в нашите земи монети на Кампен са и
флорините от 28 стуйвера. Аверсът е зает от градския герб и надпис:
FLOR
ARG
CIV
IMP
CAMPEN. Върху реверса им
е изобразен гербът на
Свещената Римска империя
(двуглав
орел,
върху
гърдите на който има щит,
от който се извисява кръст),
придружен от титулатурата
на съответния император
Фиг. 29.
(Verkade 1848: 164.2-164.3;
Белгийска конфедерация, град Кампен,
Delmonte
1967:
1113;
флорин, 1618 г., 39,2 – 39,7 мм, 19,42 г
Zonnebloem
2000b:
54-55).
В
ИМ „Искра“ – Казанлък
колективни находки от
България флорини са регистрирани в 6 съкровища. Най-голям е техният
брой в находката от Белица (9 бр.).
Монети от този номинал са известни и като единични находки,
съхранявани в редица български музеи. Например в ИМ „Искра“ –
Казанлък има 5 екземпляра от два различни варианта, включително и от
по-рядко срещания по-ранен с отбелязана година сред лъчите на
короната на аверса (Фиг. 29).
Град Давентер
Монетите на град Давентер (Давент, Девентер) са сред рядко
срещаните в българските земи. Те се откриват в 8 находки, като общият
им брой е едва 11 екземпляра. Най-голям е техният брой в съкровищата
от Бял извор, Белица и Пешаково – по 2 екземпляра във всяко от тях. В
останалите 5 находки се съдържа само по една давентерска монета (Табл.
16, 26).
Градски льовенталери от нашите земи не са документирани, но е
позната една монета от ½ градски льовенталер, отсечен през 1640 г., в
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съкровището от Пешаково. Този тип монети е с изобразен градския герб
върху щита на аверса и надпис на аверса: IMP CIV CONF BELG PR SOCI, а
на реверса: ME VIGILANTE FLORET DAVENT (Verkade 1848: 150.2;
Delmonte 1967: 886; Zonnebloem 2000b: 42).
Льовенталери се секат
в Давентер само през 1662 –
1698 г. и имат обичайните за
този
тип
монети
изображения.
Аверсният
надпис при тях е MO ARG
CIVIT
IMPER
DAVENT
(срвн.: Verkade 1848: 150.3;
Delmonte 1967: № 858;
Фиг. 30.
Zonnebloem
2000b:
41).
Белгийска
конфедерация,
град Давентер,
Вероятно това е една от
льовенталер,
1665
г.,
42,0
мм, 26,60 г
причините те да са сред найРИМ
–
Стара
Загора
редките
нидерландски
съкровище от с. Бял извор
монети, откривани у нас –
сеченето им се отнася към
периода на затихване на вноса на льовенталери по нашите земи след
средата на XVII в. Все пак такива монети са известни и от колективни
находки, но техният брой е незначителен. До този момент са известни
едва два екземпляра – в съкровищата от Пешаково и Бял извор
(последната е непубликувана) (Фиг. 30).
Най-разпространените
монети на град Давентер от
колективни
находки
от
България са сребърните
флорини. Те са регистрирани в 7 съкровища – общо 8
монети. Флорините са със
същото оформление, както и
при Кампен, с тази разлика,
че гербът на града, разбира
Фиг. 31.
Белгийска конфедерация, град Давентер,
се, е друг. Аверсният надпис
флорин, 1618 г., 39,0 мм, 19,70 г
е: FLOR ARG CIV IMP
РИМ – Стара Загора
DAVENT (Verkade 1848: 153.1;
съкровище
от с. Бял извор
Delmonte
1967:
1106;
Zonnebloem 2000b: 45). Найголямо е количеството на флорините в съкровището от Белица – 2 бр.
Изследователят е поставил тези монети, както и останалите флорини в
находката, погрешно в графата Австрия (Шидеров 1989: 36-37, № 31, 69). В
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останалите 6 съкровища се съдържа само по един екземпляр от този
номинал (вж. Табл. 26).
Монети на Давент са известни и като единични находки, които се
съхраняват от дълги години в музеите, без да са били определени
прецизно и да са някога обнародвани. Така например в ИМ „Искра“ –
Казанлък има 6 монети на този град: 2 льовенталера от 1662 (ИН 3693-1) и
1663 г. (ИН 3693-2), както и 4 флорина от три различни варианта (ИН
3699-1 – 3699-4), като 3 от тях са отсечени през 1618 г.
Град Зволе
Монетите на Зволе са сравнително добре представени в находките
от нашата страна (Табл. 16, 27). Те са регистрирани в 12 съкровища, а
общият им брой е 57. По-голямо количество монети на този важен
търговски град има в
съкровищата от Бял извор
(18 бр.), Белица (18 бр.) и
Дъбравино (9 бр.). По-малко
монети се съдържат в тези
от
Пешаково
(3
бр.),
Ябланица (2 бр.) и Караисен
(2 бр.). В останалите 6
съкровища се съдържа по
Фиг. 32.
една монета на Зволе.
Белгийска конфедерация, град Зволе,
По-голямата част от
градски льовенталер, 1633 г., 40,0 мм, 26,00 г
монетите
на град Зволе в
РИМ – Стара Загора
съкровище от с. Бял извор
колективните находки от
България
са
градски
льовенталери,
сечени
относително кратко време,
но в значителни количества
в периода 1633 – 1655 г. –
общо 29 бр. в 6 съкровища.
Най-голям е техният брой в
находките от Бял извор (16
бр.) и Дъбравино (8 бр.).
Като цяло, въз основа
Фиг. 33.
на известните до този
Белгийска конфедерация, град Зволе,
момент оскъдни публикации
градски льовенталер, 1637 г.
на градски льовенталери на
42,0 – 43,00 мм, 27,20 г, РИМ – Бургас
Зволе (Мирчев 1970: 204, № 7;
съкровище от гр. Ахтопол
Класнаков 2013а: 147, № 8, но
и в двете публикации,
авторите не са обърнали внимание и не са обособили тези монети), може
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да се заключи, че те са пошироко разпространени в
източната и централната
част на днешна България.
Лично се убедихме, че в
редица български музеи се
съхраняват
немалко
непубликувани
и
неспоменати в литературата
Фиг. 34.
екземпляри.
Белгийска конфедерация, град Зволе,
½ градски льовенталер, 1637 г., 34,0 мм, 13,10 г
Градските
РИМ – Стара Загора
льовенталери на този важен
съкровище
от с. Бял извор
търговски
град
са
от
няколко
типа,
които
значително се различават
помежду си. Най-ранният
от тях се сече единствено
през
1633
г.
и
се
характеризира
с
представянето на градския
герб и на аверса, и на
реверса. Годината е в
полето, от двете страни на
Фиг. 35.
лъва на реверса. Надписите
Белгийска конфедерация, град Зволе,
са съответно: MO ARG IMP
градски льовенталер, 1642 г.
CIVI ZWOL A L IMP и DA
42,0 – 43,0 мм, 26,50 г, РИМ – Стара Загора
PACEM DOMINE IN DIEBVS
съкровище от с. Бял извор
NOSTR (Delmonte 1967: 864;
Zonnebloem
2000b:
58).
Гербът на Зволе, представен
върху тези монети, е разярен
лъв, наляво, вървящ по водна
повърхност, на гърдите на
който има щит с изобразен в
него кръст. Две монети от
този тип се съдържат в
непубликуваното съкровище
Фиг. 36.
от Бял извор (Фиг. 32).
Белгийска конфедерация, град Зволе,
Вторият тип градски
½ градски льовенталер, 1637 г.
35,0 мм, 12,60 г, РИМ – Стара Загора
льовенталери се сече само
съкровище от с. Бял извор
през 1637 и 1639 г. (Verkade
1848: 172.1; Delmonte 1967: 865;
Zonnebloem 2000b: 58-59). При него гербът на града е запазен върху
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реверса, но на хералдическия аверсен щит е закрилникът на Зволе – Св.
Архангел Михаил. Представянето му върху монетите е много характерно
– той е изобразен като средновековен рицар с крила, с доспехи, шлем с
перо и щит, надясно, вдигнал високо над главата си меч, с който замахва
към змей, който се гърчи в краката му. Аверсният надпис е почти
непроменен: MO ARG IMP
CIVITA ZWOL A L IMP (вж.
Фиг. 34) или MO ARG IMP
CIVITA ZWOL IMP (вж. Фиг.
33), а реверсният е същият.
Градският
герб
върху
реверса
е
представен
съвсем
различно
от
предишния монетен тип –
изображението е много поФиг. 37.
Белгийска конфедерация, град Зволе,
реалистично, старателно и
градски льовенталер, 1642 г., 40,0 мм, 25,90 г
детайлно. От този тип е
РИМ – Стара Загора
известна само една монета
съкровище от с. Бял извор
в колективна находка от
нашата
страна
–
в
съкровището от Ахтопол (Фиг. 33; Класнаков 2013а: 147, № 8, Табло XIX, №
5).
От същия този тип са известни и монети от ½ градски льовенталер
в колективни находки от България – само един екземпляр в съкровището
от Бял извор (Фиг. 34).
Третият тип градски
льовенталери на Зволе са
най-разпространени
в
колективните находки от
българските
земи
под
османска власт. Те се секат
и
най-продължително
време – от 1639 до 1655 г.
(Verkade 1848: 172.2, 172.4;
Delmonte 1967: 866, 866a,
Фиг. 38.
866b; Zonnebloem 2000b:
Белгийска конфедерация, град Зволе,
градски льовенталер, 1646 г.
59).
Разликите
от
40,0 – 42,0 мм, 26,20 г, РИМ – Стара Загора
предишния тип са найсъкровище от с. Бял извор
вече в изображението на
реверса, където гербът на
Зволе е без хералдическия щит на гърдите. Лъвът се отличава трудно от
държавния герб (на Нидерландия), като разликата е единствено във
водната повърхност, по която той върви. При лошо съхранени
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екземпляри тя не винаги личи добре. Аверсният надпис също е поразличен: MO NO ARG CIVITA ZWOLL A L IMPER (с няколко различни
варианта в абревиатурата). При градските льовенталери на Зволе като
цяло се наблюдава една характерна особеност – изписването на цифрата
2 в годината на отсичане като латинската буква Z.
При този тип се открояват три различни варианта, като различията
са в мястото и начина на изписването на годината върху реверса.
Характерен момент е, че в една и съща година (например 1642, 1644) се
секат монети от различни варианти.
При първия, най-ранен вариант, който се сече между 1639 и 1646
(Verkade 1848: 172.2; Delmonte 1967: 866; Zonnebloem 2000b: 59), годината е
в полето от двете страни на лъва и е изписана хоризонтално (Фиг. 35),
както е и при предишните
два
типа
градски
льовенталери на Зволе.
При този вариант обаче се
наблюдават
някои
особености
при
предаването на образа на
хералдическия
лъв
на
реверса. Той е изобразен с
Фиг. 39.
много
високо
вдигнат
Белгийска
конфедерация,
град Зволе,
нагоре десен крак, с
льовенталер, 1664 г.
широко отворена паст и с
съкровище от Поморийско
много
дълъг
изплезен
език. От този вариант е
идентифицирана и една монета от ½ градски льовенталер в съкровището
от Бял извор (Фиг. 36).
При втория вариант годината е отново в полето на реверса, но
изцяло зад гърба на лъва и е изписана така, че да се чете погледната
отляво. Този вариант се сече само през 1642 и 1644 г. (Verkade 1848: 172.3,
но описаната монета е ½ градски льовенталер; Delmonte 1967: 866a;
Zonnebloem 2000b: 59). Аверсът и надписите остават непроменени (Фиг.
37).
При третия вариант, сечен в периода 1641 – 1655 (Verkade 1848: 172.4;
Delmonte 1967: 866b; Zonnebloem 2000b: 59), годината е в края на
реверсния надпис. Този вариант се сече и най-продължително време. В
съкровището от Бял извор има 8 монети на Зволе, сечени през 1646 – 1650
г. от този трети вариант (Фиг. 38).
Льовенталерите на Зволе имат обичайните изображения за тези
монети и се секат доста по-продължително време в периода 1661 – 1692 г.
(Verkade 1848: 227.3; Delmonte 1967: 867; Zonnebloem 2000b: 59). Като цяло
всички варианти градски льовенталери на този град са много по-широко
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разпространени в нашите земи под османска власт, отколкото
льовенталерите от обичаен тип. Сред причините за това вероятно е и
късното начало на сеченето на тези монети. Както и при аналогичните
монети на град Давентер, появата им се отнася към периода на
намаляване на вноса на нидерландски сребърни монети изобщо по
нашите земи – след средата на XVII в. По това време количеството на
всички нидерландски монети по нашите пазари намалява драстично.
Роля в това отношение изиграва както мащабното навлизане на
австрийски монети по това време, така и появата на османска едра
сребърна монета – куруш (грош). Т.е. нуждата от внос на едри сребърни
европейски монети постепенно намалява. Към всичко това трябва да
добавим и пренасочването на нидерландската търговия към други
пазари, основно в Източна, Южна Азия и Индонезийския архипелаг.
Льовенталерите на Зволе имат обичайното за типа оформление и
изображения. Годината е в края на реверсния надпис. Върху реверса е
изобразен държавният герб. Надписите на аверса са: MO ARG CONFOE
BELG CIV ZWOL. Тези монети са много редки в нашите земи. В
колективни находки са засвидетелствани едва две монети – в
съкровищата от Белица и Поморийско (Фиг. 39).
От друга страна, флорините на този търговски град са сред найшироко разпространените монети от този номинал. Те имат характерно
оформление, близко до това на останалите градове, в които е сечен този
номинал: в Нидерландия (Кампен, Давентер) и Източна Фризия
(Ембден), както и в херцогството Олденбург-Делменхорст. Реверсът е
обичаен
и
еднороден,
независимо от мястото на
отсичане. Разликите са само
в герба, изобразен върху
аверса, и в надписите около
него, които при флорините
на Зволе с година на
отсичане 1619 – 1628 са FLOR
ARG CIVITA IMP ZWOLL
Фиг. 40.
(Verkade 1848: 174.1, 174.2;
Белгийска конфедерация, град Зволе,
Delmonte
1967:
1114;
флорин, 1621 г., 39,0 – 45,5 мм, 20,05 г
Zonnebloem
2000b:
62)
(Фиг.
ИМ – Провадия
40), а при монетите без
съкровище от с. Овчага
година: FLOR ARG CIVITA
ZWOLL (Delmonte 1967: 1114b; Zonnebloem 2000b: 62). От по-късните
типове флорини, сечени от 1679 – 1686 г., не са засвидетелствани монети
от България.
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Флорини на Зволе (общо 24 бр.) се съдържат в 6 колективни
находки от нашата страна, като най-голямо е тяхното количество в
съкровището от Белица – 16 бр. (Табл. 27).
Описаните по-горе типове нидерландски сребърни монети от
съкровища и единични находки, убеден съм, са малка част от
действително съхраняваните в наши музеи и частни колекции монети.
Надявам се, че в бъдеще ще бъдат добавени не само нови екземпляри, а и
непознати до този момент типове, намерени на територията на нашата
страна. Както вече стана ясно, напълно възможно е да бъдат
регистрирани и изобщо непознати на науката типове и варианти и с това
да се обогати не само родната нумизматика.
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СЪКРОВИЩА, СЪДЪРЖАЩИ НИДЕРЛАНДСКИ МОНЕТИ ОТ XVI –
XVII ВЕК, ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ДНЕШНА БЪЛГАРИЯ 5
1. Ахтопол (Бургаско)
Откриване. Съкровището е открито през 1977 г. в местността
Зигрите в землището на град Ахтопол (общ. Царево) край стопанския
двор на бившето ТКЗС. Съхранява се в РИМ – Бургас 6.
Публикации. Ахтополското съкровище до този момент не е изцяло
публикувано, въпреки че е известно на науката отдавна – за пръв път е
споменато преди повече от 25 години (Ганева и др. 1990: 26-27). В
последно време с неговото поетапно публикуване се зае уредникът в
РИМ – Бургас Мирослав Класнаков (Класнаков 2013а: 145-150; 2013б: 160166; 2013в: 132-146; 2016: 117-123; вж. също и: Теодосиев 2017а: 30-31).
Състав. Информацията за броя на монетите, разпределението им
по държави и монетарниците се различават слабо в отделните
източници и публикации. В инвентарната книга на РИМ Бургас са
записани 448 монети (337 османски и 111 европейски), но според
последните проучвания на Класнаков общият им брой е 452 (340
османски, 111 европейски и 1 татарска) 7.
Впечатлява значителното разнообразие сред представените
европейски монети: Реч Посполита – 34 бр. (Полша – 21 бр.; Литва – 2 бр.;
Рига – 8 бр.; Данциг – 3 бр.); Белгийска конфедерация – 27 бр.; Свещена
Римска империя – 19 бр. (13 на Ерцхерцогство Австрия и 6 на свещените
римски императори, сечени в Долна Австрия и Щирия); Кралство
Включени са само колективни находки, за които има сигурни данни, че
съдържат нидерландски монети от XVI – XVII в. Периодът на укриване при
някои от съкровищата напуска рамките на горепосочените векове, но във всички
описани се съдържат монети от този хронологически диапазон. Освен това, при
редица колективни находки времето на укриването им често е неизяснено и
дискусионно. По-подробни данни са представени единствено за колективните
монетни находки, които са или непубликувани, или публикувани, но с редица
пропуски и неточности. Корекциите, уточненията и допълненията са вследствие
на личните наблюдения на автора върху представените в публикациите данни и
снимки за монетите, от непосредствена работа със самите монети или от данни,
предоставени ми любезно от съответните музеи, в които се съхраняват
находките.
6
РИМ – Бургас, ИН XXXVIII.
7
В инвентарната книга на РИМ Бургас са записани 448 монети (337 османски и
111 европейски), но според последните задълбочени проучвания на Мирослав
Класнаков общият им брой е 452. В по-ранна своя публикация (Класнаков 2013а:
143-144) авторът дава слабо различаващо се разпределение на монетите, което
впоследствие сам коригира (Класнаков 2013б: 161).
5
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Испания – 13 бр.; Дубровнишка република – 8 бр.; Велико херцогство
Тоскана – 4 8 бр.; Херцогство Бранденбург – 2 бр.; Папска държава – 1 бр.;
Херцогство Урбино – 1 бр.; Херцогство Флоренция – 1 бр.; Царство Русия –
1 бр.; Кримско ханство – 1 бр.
Монетите на Белгийската конфедерация са 27 броя (23
льовенталера, 3 провинциални и 1 градски льовенталер). По провинции,
градове номинали и години те се разпределят както следва: Западна
Фрисландия – 7 бр. (провинциален льовенталер от 1589 и 6 льовенталера
от: 1616, 1633, 1636, 1638, 1640 – 2 бр.), Утрехт – 7 бр. (5 льовенталера от:
1597, 16--, 1616, 1617, 1640 и 2 провинциални льовенталера от: 1634 и 1640),
Холандия – 4 бр. (15--, 1576, 1588, 1601), Оверийсел – 4 бр. (1608, 1616 – 2 бр.,
1629), Гелдерланд – 3 бр. (1599, 1606, 1638), Зеландия – 1 бр. (163-), град
Зволе – градски льовенталер от 1637.
Най-ранна монета. На базата на непълните данни за съкровището
най-ранен е холандският льовенталер от 1576 г.
Най-късна монета. Най-късните монети са четирите льовенталера
от 1640 г. (2 бр. на провинция Западна Фрисландия и 2 бр. на Утрехт).
Характеристика. Съкровището от Ахтопол се състои от доста
разнообразни монети. При публикуването му срещаме пренебрежение
към османските монети, които, като домашни за българските земи в този
период, често дават най-богата и прецизна информация за монетната
циркулация в региона и за точното време на укриване на дадена находка.
В инвентарната книга на музея са отбелязани 337 османски сребърни
монети, като е записано, че принадлежат само на два султана: Мехмед III
(1594 – 1603) и Осман II (1618 – 1622) (факт, в който се съмнявам), а
монетарниците и номиналите не са отбелязани.
Всички монети са сребърни и въпреки че като количество
османските са най-много, като грамаж (а и по стойност) на първо място
са талерите на Белгийската конфедерация (725,95 г. от общо 1944,9 г. за
цялата находка) – факт, който не ни учудва, защото е типичен за много
други монетни находки от разглежданата епоха.

Мирослав Класнаков в първите свои публикации споменава за 5 екземпляра (от
неизвестен номинал) на Великото херцогство Тоскана (Класнаков 2013а: 143-144;
2013б: 161). Впоследствие в Ахтополското съкровище се появява флорентинска
монета от херцогския период (Класнаков 2016: 118, № 1), която, както личи от
посочените от него в по-ранните му публикации таблици, очевидно
първоначално е отнесъл към периода на великото херцогство. Ако това е така,
то тосканските монети на великото херцогство би трябвало да са 4, по всяка
вероятност талери, ако се съди от приведеното им общо тегло.
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2. Батин (Русенско)
Откриване. Находката е открита през 1909 г. в нива край село
Батин (общ. Борово). Монетите били поставени в глинено гърне.
Съкровището е разпръснато.
Публикации. За находката се споменава два пъти (Филов 1910: 225;
Теодосиев 2017а: 405).
Състав. Находката се състои от 21 монети – 1 златна и 20 сребърни.
За всички е посочено, че са от XVII в. Златната е османска, без да са
посочени други подробности. Останалите се разпределят по държави по
следния начин: Свещена Римска империя – Матеус I (1612 – 1619) –
неопределен брой; Фердинанд III (1637 – 1657) – неопределен брой;
Белгийска конфедерация – неопределен брой; Испания – неопределен
брой.
Най-ранна монета. Липсва данни.
Най-късна монета. Липсва данни.
Характеристика. По всичко изглежда, че става въпрос за много
интересна смесена находка с османски и европейски монети, която
съдържа златни и сребърни екземпляри. За съжаление, тя е завинаги
изгубена за науката.
3. Безденица (Монтанско)
Откриване. Находката е открита през 1949 г. на брега на река
Цибрица от жител на село Безденица (общ. Монтана). Вероятно е
разпръсната.
Публикации. Съкровището е споменато в годишния бюлетин за
колективните монетни находки (Герасимов 1952: 400) и след това тази
информация е прецитирана няколко пъти (Харитонов 1998: 250, № 114;
Теодосиев 2017а: 278).
Състав. Съкровището се състои от 25 талера на Белгийската
конфедерация. Липсват по-подробни данни.
Най-ранна монета. Липсват данни.
Най-късна монета. Липсват данни.
Характеристика. Находката спада към съкровищата, съдържащи
само европейски монети. Според запазените сведения всички монети в
нея били нидерландски.
4. Бели брод (Монтанско)
Откриване. През 1980 г. за НИМ – София 9 са откупени 189 монети,
част от колективна находка със сребърни монети, открита неизвестно
кога в землището на село Бели брод (общ. Бойчиновци).
Николай Теодосиев (Теодосиев 2017а: 278) съобщава, че по сведения на
завеждащия отдел Нумизматика в НИМ – София Владимир Пенчев, находката се
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Публикации. Находката е съобщена без да е публикувана изцяло
(Юрукова 1982: 65; Харитонов 1998: 250, № 115; Теодосиев 2017а: 278).
Състав. Съкровището се състои от 189 европейски монети: Реч
Посполита – 184 четвъртталера на Сигизмунд III (1587 – 1632), сечени в
Данциг в периода 1615 – 1625 г.; 2 испански монети (посочени в
публикациите като талери) на Фелипе III (1598 – 1621) и Фелипе IV (1621 –
1665); 2 талера (без да е посочено какви) на Белгийската конфедерация,
отсечени между 1600 и 1646 г.; 1 талер на Олденбург от XVII в. 10
Най-ранна
монета.
Съществуват
две
вероятности:
1.
нидерландската монета от 1600 г.; 2. испанската монета на Фелипе III.
Най-късна монета. Отново има две вероятности: 1. нидерландската
от 1646 г.; 2. олденбургската монета.
Характеристика. Понеже почти със сигурност това не е целият
състав на находката, точна характеристика не е възможно да се направи.
На базата на съществуващите данни съкровището спада към
еднородните находки, съдържащи само европейски монети. Освен това,
вероятно то е събирано относително кратко време, имайки предвид
малката хронологична разлика между най-ранната и най-късната монета
в находката.
5. Белица (Благоевградско)
Откриване. Съкровището е открито случайно през 70-те години на
XX в. при изкопни дейности за основи на къща в град Белица.
Публикации. Съкровището е публикувано изцяло (Шидеров 1989:
30-39) и изключително прецизно. Трябва да се отбележи, че това
всъщност е една от малкото публикации, в която не се забелязват
никакви грешки и пропуски. Напротив – монетите са описани доста
подробно и с прецизно каталожно цитиране. Голяма част от тях са
представени със снимки, има и каталог, въпреки че с последния се
работи относително трудно, понеже надписите са представени отделно.
Всичко това вероятно се дължи на малкото пространство за публикуване
в списание „Нумизматика“. Единствената неточност е определянето на
всички монети на Свещената Римска империя като австрийски
(всъщност в тази находка няма нито една австрийска монета).
Съкровището е коментирано и по-късно (Харитонов 1998: 250, № 116).
Състав. Съкровището от град Белица се състои от 101 сребърни
европейски талерови монети от голям номинал. Съставът му е доста
съхранява в същия музей, а не в РИМ – Монтана, както посочва Христо
Харитонов (Харитонов 1998: 250).
10
По всяка вероятност става въпрос за флорин от 28 щюбера на Херцогство
Олденбург-Делменхорст от периода преди попадането му под датска власт
(вероятно на Антон Гюнтер) – монети, широко разпространени по нашите земи.
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еднороден както по отношение на представените държави, така и по
номинали. Последните са само два – льовенталер и флорин от 28
стуйвера. Държавите също са малко: Нидерландия, Олденбург и няколко
свободни имперски града.
Нидерландските льовенталери са 25 на брой. По провинции и
градове те се разпределят както следва: Гелдерланд – 7 бр.; Холандия – 4
бр.; Западна Фрисландия – 3 бр.; Кампен – 3 бр.; Зеландия – 2 бр.; Утрехт –
2 бр.; Фризия – 2 бр.; Зволе – 2 бр. От Зволе са и 16 монети с номинал
флорин от 28 стуйвера. От същия номинал се съдържат и монети,
отсечени в Давентер (2 бр.), Кампен (9 бр.). Така нидерландските монети
в находката стават общо 52 (25 льовенталера и 27 флорина).
В град Емден са отсечени други 28 бр. флорини (1 от флорините не
може да се определи). Флорините по владетели се разпределят както
следва: Матеус I (1612 – 1619) – 27 монети; Фердинанд II (1619 – 1637) – 17
монети и Фердинанд III (1637 – 1657) – 12 бр.
Още 20 монети с номинал флорин са отсечени от херцога на
Олденбург-Делменхорст Антон Гюнтер (1647 – 1667) при управлението на
свещения римски император Фердинанд III.
Най-ранна монета. Не е възможно да се отговори еднозначно на
въпроса, понеже на част от льовенталерите не се четат изцяло годините.
Става въпрос за екземпляри от по-ранния тип, сечени през последната
четвърт на XVI век. От монетите със съхранени години най-ранен е
льовенталерът на провинция Зеландия от 1598 г.
Най-късна монета. Най-късната монета в съкровището е
льовенталер на Гелдерланд от 1678 г.
Характеристика. Съкровището от Белица спада към находките с
еднородно съдържание – съдържа само европейски монети (ако това е
целият му състав). Всички монети са от голям номинал – льовенталери
(25 бр., един от тях провинциален) и флорини / гулдени от 28 стуйвера,
равни на ⅔ талер (76 бр.). Хронологическата разлика между най-ранната
и най-късната монета в находката е 80 години, а съставът му е
изключително еднороден както по отношение на представените
номинали (само два), така и на държавите. Последните са реално две
(Свещената Римска империя и Нидерландия), но от първата са
представени няколко субекта – Херцогство Олденбург-Делменхорст,
намиращо се недалеч от Нидерландия; град Емден – близо до границите
ѝ и три свободни града на нейна територия – Зволе, Давентер и Кампен
(всички в провинция Оверийсел). По какъв точно начин това съкровище
е свързано с нидерландските и близките им земи може само да се гадае.
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6. Белоградчик (Видинско)
Откриване. През 1982 г. в овощна градина край града били
намерени неизвестен брой европейски талери. Част от монетите били
предадени в НИМ – София.
Публикации. Съкровището е коментирано няколко пъти (Юрукова
1985: 63; Харитонов 1998: 250, № 118; Теодосиев 2017а: 156), без да е
публикувано изцяло.
Състав. Броят на монетите в съкровището не е известен. В НИМ –
София били предадени 35 талера и 2 половин талера на Белгийската
конфедерация. Други 2 монети (посочени като талери) попаднали в
частна колекция – на Олденбург и испанска на Фелипе III (1598 – 1621)
(Теодосиев 2017а: 156). Други данни за тази колективна находка не са
известни.
Най-ранна монета. Липсват данни.
Най-късна монета. Липсват данни.
Характеристика. По всяка вероятност посочените талери на
Белгийската конфедерация са льовенталери. На базата на оскъдните
данни единствено може да се предположи, че находката има еднороден
състав и може би е съдържала само льовенталери.
7. Бенковски (Старозагорско)
Откриване. В двор в село Бенковски (общ. Стара Загора) през 1966
г. било изкопано гърненце с неизвестен брой монети, които били
разпръснати и само 10 броя попаднали в РИМ – Стара Загора.
Публикации. Находката е спомената няколко пъти (Герасимов 1967:
187; Харитонов 1998: 251, № 121; Теодосиев 2017а: 508).
Състав. Десетте монети се разпределят както следва: 5 монети,
определени като талери, на Матеус I (1612 – 1619) и Фердинанд II (1619 –
1637) (4 бр.), единият отсечен през 1626 г.; 1 талер на Белгийската
конфедерация от 1650 г.; 3 османски монети, посочени като акчета от
XVII в.
Най-ранна монета. На базата на известните данни, вероятно на
император Матеус I (1612 – 1619).
Най-късна монета. На базата на известните данни, вероятно
нидерландската от 1650 г.
Характеристика. По всяка вероятност петте монети, определени
като австрийски, са флорини от 28 щюбера на някой от свободните
имперски градове. Със сигурност това е находка със смесен характер.
8. Биримирци (Софийско)
Откриване. Съкровището произхожда от землището на бившето
село Биримирци (днес софийския квартал Бенковски). То е открито през
1961 г. при изкопаване на пръст за направа на тухли. На дълбочина около
204

50 см от съвременния терен е открито гърне с една дръжка (счупено и
разпръснато от намервача). Находката е предадена в Музея за история на
София (днес РИМ – София), където се съхранява и до днес 11.
Публикации. За съкровището се споменава за пръв път в редовния
бюлетин на колективните находки (Герасимов 1963б: 262). То е
публикувано частично скоро след откриването му (Григорова 1971: 50),
както и по-подробно две години след това (Григорова 1973: 16-19). Покъсно се пуявява снимка на монетите в съкровището (но без да е
отбелязано изрично, че те са именно от това съкровище) в 5 том на
История на България. Освен това, в анотацията към снимката е
отбелязано „Западноевропейски монети от XVIII в.“, което не отговаря на
истината (ясно се вижда, че всички монети на снимката са от XVI – XVII
в., най-късно до края на 60-те години на века) (Тодоров 1985: 283) 12.
Находката е коментирана и в по-късни публикации (Григорова 1987: 5657; Харитонов 1998: 306-307: № 377; Теодосиев 2017а: 497).
Състав. В различните публикации са представени изключително
объркани данни за състава на съкровището. В първоначалното
съобщение на Кунка Григорова (Григорова 1971: 50, публикацията
третира голям брой колективни находки от Софийско) е посочено, че
общият брой на монетите е 509 (същите цифри – общ брой и френски
монети – тя дава и в своя доста по-късна публикация: Григорова 1987: 5657). От тях 485 са посочени като френски 13: 45 на Луи XIII (1610 – 1643) и
438 на Луи XIV (1643 – 1715). Но сборът между монетите на двамата
владетели е 493 бр.! От другите представени държави са посочени само
Реч Посполита с 12 монети и Белгийската конфедерация с 19, т.е. общо 31
бр. Прибавени към френските монети, в първия случай се получават
общо 516, а във втория – 524 бр.!? В следващата специална статия
(Григорова 1973: 16-19) авторката посочва общ брой монети в находката
597: 540 френски, като са изредени и други държави, чиито брой е 57.
Този път броят на френските монети отговаря на общата цифра: 28 бр. на
РИМ – София, ИН 15571-509. Съществува вероятност не цялата находка да е
предадена в музея. Изказвам най-сърдечните си благодарности на завеждащия
фонд нумизматика в музея Марина Дойчинова за предоставената ми
допълнителна информация не само за нидерландските монети, а и за находката
като цяло.
12
Автор на въпросната глава в тома е В. Паскалева. Това не е единствената
грешка от нумизматично естество в това издание. Такава е допусната и при
снимката на венецианския дукат, отнесен към дожа Алвизе Пизани (1735 – 1741),
а от снимката личи, че монетата е на Паоло Рениери (1779 – 1789) (Тодоров 1985:
76-77).
13
В публикацията на съкровището (Григорова 1973: 16-19) френските монети
навсякъде са наричани грошове. Всъщност става въпрос за монети от 1/12 екю (5
су).
11
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Луи XIII и 512 на Луи XIV. Но не така стоят нещата с останалите монети. В
статията са изброени следните държави: Полша (всъщност се има
предвид Реч Посполита, понеже са включени и монети на град Гданск –
Данциг) с 38 монети; Бранденбург (Прусия) с 3 монети; Австрия с 1
монета с номинал ¼ талер 14; ¼ талер на Карл III 15; неуточнен брой
нидерландски льовенталери 16.
Справка в РИМ – София показа, че съхраняваните монети са 509 17,
които се разпределят както следва: Кралство Франция – 486 монети от
1/12 екю: 25 бр. на Луи XIII (1610 – 1643) и 461 на Луи XIV (1643 – 1715);
Княжество Домбес – 1 монета от 1/12 екю; Реч Посполита – 11 бр. на
Сигизмунд III (1587 – 1632): 9 бр. ¼ талери (сечени в Бидгошч и Данциг) и
2 бр. от 3 гроша; Херцогство Бранденбург – 2 бр. ¼ талер на Георг
Вилхелм (1619 – 1640). Льовенталерите са 8 бр. (2 от които провинциални
льовенталери) и се разпределят както следва: 2 бр. Утрехт (1616, 1618 г.); 2
бр. Западна Фризия (1617, 1639); 1 бр. Оверийсел (1617) и 3 бр. Гелдерланд
(льовенталер от 1639 и 2 провинциални льовенталера от 1648 г.).
Най-ранна монета. На базата на приведените данни е много трудно
да се даде отговор на този на пръв поглед елементарен въпрос. Кунка
Григорова посочва, че най-ранната монета е от 1584 г. Очевидно има
Всъщност ¼ райхсталер на свещения римски император Рудолф II от 1584 г.,
отсечен в монетарницата на град Кремниц, както става ясно от приведената
снимка. От същата фотография личи, че въпросната монета е много по-вероятно
да е райхсталер (а не ¼ райхсталер), поне доколкото може да се съди от
големината ѝ.
15
Може би става въпрос за лотарингски тестон на херцог Шарл (Карл) III (1545 –
1608).
16
В началото на статията (на с. 16) е посочено, че броят на монетите на
Белгийската конфедерация е 15, впоследствие (на с. 18) посочената бройка е 8, а
малко по-долу (на същата с. 18) са описани 7 броя, като принадлежащи на
различни градове (всъщност провинции): TRAN, т.е. Оверийсел – 3 бр. от 1616,
1617 и 1618 г.; GEL, т.е. Гелдерланд – 3 бр. от 1671 (вероятно е печатна грешка и
става въпрос за 1617 г., понеже малко по-долу е посочено, че най-късната монета
в съкровището е от 1655 г.) и 1648 (2 бр.); RAV??? (може би TRAN, т.е. Оверийсел)
– 1 бр. от 16-9 г. (срвн.: Григорова 1973: 16, 18)? Към това трябва да добавим, че
посочената в публикацията (с. 18) сребърна проба на льовенталерите от 900%
(всъщност 900‰) не отговаря на истината, понеже въпросните монети в тази
епоха са със сребърна проба 750‰. С по-висока проба са други типове
нидерландски талери (рийксталери, арентсталери), каквито обаче във
въпросната находка няма.
17
Използвам възможността да изкажа най-сърдечни благодарности на
завеждащия отдел Нумизматика в РИМ – София, Марина Дойчинова, за
неоценимото съдействие при изясняване на ситуацията със съкровището.
Благодаря ѝ също така за предоставените ми най-любезно снимки и данни за
льовенталерите и информация за останалите монети в находката.
14
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предвид четвъртталера на свещения римски император Рудолф II (1575 –
1612).
Най-късна монета. Григорова първоначално отбелязва, че найкъсната монета е от 1655 г., а няколко реда по-долу говори за монета от
1665 г., но вероятно тук става въпрос за печатна или друга неволна
грешка. От таблицата на с. 17 и от текста става пределно ясно, че найкъсната монета е 1/12 екю на Луи XIV, отсечено през 1665 г. в
монетарницата на Екс-ан-Прованс.
Характеристика. Съкровището от бившето село Биримирци се
нарежда сред най-любопитните, произхождащи от територията на
страната. То спада към голямата група на еднородните находки,
съставени единствено от европейски монети. Наличието на толкова
значително количество френски монети е без аналог в нашата страна.
Още по-интересно е, че то спада към групата на колективните монетни
находки, които с голяма доза вероятност са свързани с конкретни
исторически събития. Буди единствено удивление фактът, че Григорова,
въпреки правилните си разсъждения за възможната датировка на
съкровището, накрая достига до извода, че то е укрито вследствие на
„някаква опасност, която не може да се свърже с определено
историческо събитие“, около 30 – 40 години след отсичането на найкъсната монета в съкровището (Григорова 1973: 18-19). Според мен не
може да има никакво съмнение, че съкровището от бившето село
Биримирци е укрито по време на австрийските походи към Османската
империя по време на войната от 1683 – 1699 г. и свързаните с нея
въстания на българите от Западна България – Карпошовото от 1687 и
Чипровското от 1688 г., както и със събитията, засегнали самата София и
нейната околност по време на същата тази война. Николай Теодосиев
дори изказва хипотезата, че съкровището е било „притежание на турски
спахия, който е загинал като участник във войните на Османската
империя срещу Русия и Австрия в периода 1676 – 1683 г.“ (Теодосиев
2017а: 497).
9. Богородица (Сестрино) (Благоевградско)
Откриване. Съкровището е открито през 1978 г. при прокопаване
на канал в село Богородица (бивше Сестрино) (общ. Петрич). Монетите
били поставени в медно котле. Част от монетите се съхраняват в РИМ –
Благоевград. Останалата част е разпръсната сред намервачите.
Публикации. Съкровището не е публикувано, но се споменава в
публикациите с обзор на колективните находки (Юрукова 1979: 64;
Харитонов 1998: 303, № 362; Теодосиев 2017а: 6-7).
Състав. Съкровището се е състояло от неизвестен брой монети.
Монетите, които се съхраняват в РИМ – Благоевград, са 353 (Харитонов
1998: 303) или 359 бр. (266 османски и 93 европейски) (Теодосиев 2017а:
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7). Те се разпределят како следва: Свещена Римска империя (14 бр.) –
Фердинанд III (1637 – 1657) (4 бр. талери), Леополд I (1657 – 1705) (6 бр.
талери и 4 бр. ¼ талери); Белгийска конфедерация (8 бр.) – талери от
неопределена година и провинция; Бранденбург (2 бр.) – ¼ талери на
Георг Вилхелм (1619 – 1640); Дубровник (43 бр.) – малък номинал (грош?);
Испания (13 бр.) – талер; Монако (1 бр.) – грош (?); Реч Посполита (5 бр.) –
Сигизмунд III (1587 – 1632), ¼ талер, отсечен в Данциг и 4 тройни гроша;
Тоскана (1 бр.) – грош (?); Франция (6 бр.) – Луи XIV (1643 – 1715), грош
(т.е. 1/12 екю); Османска империя (266 бр.) – акче от XVIII в. (?).
Най-ранна монета. Недостатъчна информация; вероятно монета от
3 гроша на Сигизмунд III (1587 – 1632).
Най-късна монета. Вероятно османска монета от XVIII в. (ако е
вярно описанието) или австрийска на Леополд I (1657 – 1705).
Характеристика. Съкровището от Сестрино е със смесен характер
с османски и европейски монети. На базата на публикуваните данни
може да се предположи, че става въпрос за интересна находка. Анализът
на османските монети би дало ценна информация. Европейските са
разнообразни по държави, владетели и номинали, но като цяло са
типични за нашите земи. По-интересно е присъствието на монети на
Тоскана и Монако.
10. Борци (Шуменско)
Откриване. Съкровището е открито в покрайнините на днешното
село Борци (общ. Венец) в руините на стара къща и постъпва в музея
през 2004 г. Съхранява се в РИМ – Шумен 18.
Публикации. Колективната монетна находка от село Борци е
публикувана изцяло скоро след постъпването ѝ в музея (Жекова 2006: 113126).
Състав. Съкровището от село Борци се състои от 39 сребърни
монети: 6 европейски и 33 османски. Всички европейски монети са от
XVII век, докато повечето от османските са по-късни. Шестте
западноевропейски монети принадлежат на три държави: Испания,
Нидерландия и Свещената Римска империя. В публикацията на
находката липсва по-подробна информация за тези монети, освен
данните в каталога, но от приведените снимки заключенията на
авторката могат да се допълнят.
Испанските монети принадлежат не не крал Фелипе III, а на Фелипе
IV (1621 – 1665). Върху монетата от 8 реала личат само части от букви и не
може със сигурност да се определи монетарницата. Според цялостното

18

РИМ – Шумен, ИН 14951.
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оформление на монетата 19, с голяма увереност може да се предположи, че
това е Севиля, а монетата спада към т.н. cob type. От представената на
снимката монета от 4 реала (на другия екземпляр липсва снимка) личи,
че е отсечена в монетарницата на Толедо (вер. с буква Y под знака на
монетарницата, срв.: Calicó, Calicó, Trigo 1994: 267, Tipo 115, № 614-615).
Ако това е така, то монетата спада към един от най-редките варианти на
тип 115, сечени само през 1651 и 1655 г. Не е изключено и другите две
испански монети да са отсечени през втория период на управлението на
крал Фелипе IV (1621 – 1665).
Нидерландските монети в находката са две. Първата е льовенталер
на Западна Фрисландия от 1638 г. (срв.: Delmonte 1967: № 836; Davenport
1974: № 4870; Zonnebloem 2000a: 15-16). Втората нидерландска монета е
тогавашен фалшификат от мед на льовенталер със сгрешени надписи.
Последната западноевропейска монета в съкровището е сребърен
флорин от 28 стуйвера (щюбера) на свободния имперски град Ембден 20.
Монетата е от времето на свещения римски император Фердинанд III
(1637 – 1657) и е без година на отсичане.
Най-ранна монета. Не може да се каже със сигурност коя е найранната монета в съкровището. Съществуват поне два варианта. 1. Найранни са двете недатирани испански монети в находката, върху които не
е съхранена годината на отсичане. Предположението е въз основа на
факта, че управлението на крал Фелипе IV започва още през 1621 г.
Третата испанска четириреалова монета по всяка вероятност е по-късна
(отсечена е вероятно през 1651 или 1655 г.). 2. Ако двете испански монети
са синхронни с третата, то най-ранен е западнофрисландският
льовенталер от 1638 г.
Най-късна монета. Най-късни в съкровището са османските
монети от управлението на султан Абдул Меджид (1839 – 1861).
Характеристика. Съкровището от село Борци е любопитно в много
отношения. Хронологичният му обхват (ако не става въпрос за две
смесени при намирането находки), както правилно е посочено в
публикацията, е много широк – повече от два века. Разбира се,
съществуват и други подобни находки, но това определено поставя доста
неизяснени въпроси. На първо място това е проблемът с т.н. семейни
Тук визирам най-вече начертанието на кръста, разделящ гербовете на
кралствата Кастилия и Леон, върху реверса на монетата (в публикацията местата
на аверса и реверса са разменени, а кръстът е определен като Андреевски).
Орязването на испанските монети може и да не е вторично, а да е извършено
още в монетарницата или да е използван по-голям монетен печат, което за cob
type не е рядкост.
20
В публикацията на съкровището (Жекова 2006: 120) монетата е определена
като австрийска, а номиналът ѝ е посочен като четвърт талер. Хералдическият
щит представя герба на град Ембден, а надписът на аверса завършва с AVGV.
19
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съкровища, които се събирали десетилетия наред и са се предавали от
поколение на поколение. Съществуването им още в края на
съществуването на Второто Българско царство и първите десетилетия на
османското владичество е отбелязано от Владимир Пенчев (Пенчев 2010:
163; вж. също: Пенчев 2006: 239-258). Това, което озадачава, както отново
съвършено правилно отбелязва Женя Жекова, е доста малката стойност
на монетите в тази колективна находка. Разбира се, притежателите на
монетите може да са били и доста бедни – съхранили са повече от век
след излизането ѝ от обращение медна монета; къщата, където е открито
съкровището, е в покрайнините на селото и т.н. Фактът, че монетите не
са пробити, изключва вероятността собствениците им да са
възнамерявали да ги използват за накит.
11. Ботево (Варненско)
Откриване. Съкровището е открито през 2000 г. южно от гара
Ботево (общ. Аксаково) в местността Хаджи борун кале посредством
металдетектор.
Публикации. Находката е обнародвана няколко пъти (Парушев
2000: 81, № 24; Custurea, Talmaţchi 2011: 151-152, № 17; Теодосиев 2017а: 6768; 2017б: 161), но липсва цялостна подробна публикация.
Състав. Съкровището от село Ботево се състои от 10 сребърни
монети. Четири от тях са османски от времето на султан Мурад IV (1623 –
1640). Европейските монети 21 в съкровището са шест и всички са
сребърни. Три от тях са флорини от 28 стуйвера: един от времето на
свещения римски император Фердинанд II (1619 – 1637) и два от
Фердинанд III (1637 – 1657) 22. Останалите три монети са нидерландски
льовенталери от 1617 (Утрехт), 1647 (провинцията не се чете) и 1655
(Гелдерланд).
Най-ранна монета. От монетите в съкровището са известни
годините само на трите льовенталера. Сред тях най-ранен е екземплярът,
отсечен в Утрехт през 1617 г. С голяма доза увереност може да се твърди,
че това е действително най-ранната монета в находката. Аргументите за
това са следните: османските монети са на Мурад IV, чието управление
започва през 1623 г.; управлението на Фердинанд II започва през 1619 г.
Най-късна монета. Съществуват два възможни варианта: най-късен
е гелдерландският льовенталер от 1655 г.; най-късни са флорините от 28
стуйвера от управлението на Фердинанд III, което продължава до 1657 г.
(по-малко вероятен вариант).

21
Поради фрагментарността на публикациите, по-подробна информация за
европейските сребърни монети в съкровището не може да бъде извлечена.
22
Мястото на отсичането на монетите не е посочено.
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Характеристика. Колективната монетна находка от гара Ботево
спада към смесените съкровища, съдържащи османски и европейски
монети. Не е известно дали това е целият състав на находката. Прави
впечатление, че европейските монети са от голям номинал – флорини и
льовенталери, и че всички те произхождат от един обособен в
географско отношение ареал – южното крайбрежие на Северно море. По
всичко личи, че парите са събирани относително кратко време –
вероятно в рамките на един човешки живот.
12. Брестовец (Плевенско)
Откриване. Неизвестно кога при селскостопанска работа в селски
двор в село Брестовец (общ. Плевен) на дълбочина 0,80 м били открити
683 (според други сведения 691) 23 сребърни монети в две глинени
гърнета. Находката днес се съхранява в нумизматичния фонд на РИМ –
Плевен 24.
Публикации. Находката е частично публикувана (Ковачева 1986: 4853) и след това няколко пъти коментирана (Харитонов 1998: 253, № 129;
Теодосиев 2017а: 332; 2017б: 38).
Състав. Съставът на находката не е напълно ясен. Като австрийски
са определени 14 монети, които всъщност не всички са талери, а въз
основа на описанието става ясно, че част от тях са сребърни флорини, а
част от останалите са фракции на талера. Сред тези монети има и такива
от XVIII до 30-те години на XIX в. Въз основа на приведените в
публикацията надписи (Ковачева 1986: 51-53, № 12-21), монетите се
разпределят както следва: Свещена Римска империя, Матеус I (1616 – 1619)
– флорин от 28 стуйвера, сечен в Кампен; Фердинанд II (1619 – 1637) – 1 бр.
флорин, сечен в Давент през 1622 г. и 2 бр., сечени в Ембден; Фердинанд
III (1637 – 1657) – флорини, сечени в Ембден (2 бр.) и ОлденбургВ публикацията (Ковачева 1986: 48-54) има несъответствие при предаването на
броя на австрийските монети (които дори са записани като австралийски!),
откъдето вероятно идват различията. По-късно Христо Харитонов посочва общ
брой 691 (Харитонов 1998: 253), а Николай Теодосиев – 683 (Теодосиев 2017а: 332).
За съжаление не е възможно да се разбере къде точно е грешката, понеже при
никакви комбинации нито една от посочените от изследователите цифри не
може да бъде получена. Така например при изчислението на османските
монети, описани по султани, се получава 644 бр. + 28 нидерландски
льовенталера (точно толкова са и описани) + 1 на Реч Посполита и 1 испанска се
получава 674 монети. Но към тях трябва да се добавят и монетите, които
авторката описва като австрийски. Общият им брой е посочен – 62, но са
приведени данни само за 14 монети. Но и при двата варианта не се получава
никоя от горепосочените от изследователите цифри!? В първия случай сборът е
736, а във втория – 688 монети!?
24
РИМ – Плевен, ИН 836.
23
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Делменхорст (4 бр. от два типа). Останалите монети са на Австрийската
империя от XVIII – XIX в. 25
От XVIII в. е и по-голямата част от османските монети (644 на брой,
според разпределението им по султани 26), както и единствената испанска
монета в находката 27. По-ранни, от XVI – XVII в., са монетите на Реч
Посполита – ¼ талер (а не грош, както е посочено) на Сигизмунд III (1587
– 1632) от 1616 г., сечен в Данциг, както и льовенталерите, половин
льовенталерите и флорините на Белгийската конфедерация 28. Те са общо
31 броя 29 (28 льовенталера, 2 флорина и 1 монета от ½ льовенталер),
които по години се разпределят така: 1576 (6 бр., Холандия), 1589 (1 бр. ½
талер, Холандия), 1616 (1 бр., Утрехт), 1633 (1 бр., Гелдерланд), 1641 (1 бр.,
Кампен), 1644 (1 бр., Утрехт), 1647 (14 бр., Кампен), годината не се чете (1
бр., Зеландия с контрамарка орел).
Най-ранна монета. Според представените в публикациите непълни
и вероятно непрецизирани данни за находката, най-ранни са деветте
нидерландски монети от 1576 г.
Най-късна монета. Най-късен е ¼ талерът на австрийския
император Франциск I (1806 – 1835) от 1830 г. 30
Характеристика. Въпреки немалкото неточности, може с
увереност да се твърди, че находката от Брестовец е сред найинтересните в страната. Тя спада към смесените находки, които
съдържат монети от голям хронологичен диапазон – повече от 250
години. Освен това личи, че парите са заделяни в някои периоди поинтензивно и с предпочитание към по-едрите номинали.

В публикацията (Ковачева 1986: 48-53) са дадени данни за 14 австрийски
монети, а е посочено, че общият им брой е 62. Не е ясно дали тази цифра е
сгрешена или не са описани всички австрийски монети.
26
Посочени са данни за 644 османски монети, без да е посочен общ брой (срвн.:
Ковачева 1986: 48-53).
27
Монетата е на Фелипе V (1700 – 1746) от 1729 г. Според описанието в
публикацията (Ковачева 1986: 53, № 23) монетата по всяка вероятност е с
номинал 4 реала.
28
От приведените от Ковачева надписи върху монетите е ясно, че става въпрос
именно за льовенталери (Ковачева 1986: 50-51).
29
В последната публикация на находката са посочени 28 монети на Белгийската
конфедерация (Теодосиев 2017а: 332). Но тук се имат предвид само
льовенталерите, а към тях трябва да се добавят и двата флорина, отсечени в
Нидерландия – на Кампен и Давентер. Освен това във всички публикации броят
на льовенталерите на Холандия е сгрешен.
30
Според приведените в публикацията надписи върху монетата тя е от 1822 г., но
в описанието ѝ е посочена годината 1830 (срв.: Ковачева 1986: 53, № 21).
25
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13. Буковец (Монтанско)
Откриване. Съкровището е открито през 1958 г. в нивата на
селянин от Буковец (общ. Брусарци). Броят на намерените монети не е
известен. Част от тях били предадени в ИМ – Лом, без да е посочено
колко точно.
Публикации. Находката само се споменава, без по-подробни данни
(Герасимов 1962: 228; Харитонов 1998: 254, № 133; Теодосиев 2017а: 279).
Състав. Находката съдържа неопределен брой талери на
Белгийската конфедерация и на свещения римски император Фердинанд
II от 1636 г. Други данни за монетите липсват.
Най-ранна монета. Липсват данни.
Най-късна монета. Липсват данни.
Характеристика. Съкровището от Буковец спада към еднородните
находки, съдържащи само европейски сребърни монети и се състои, ако
са определени правилно, единствено от талери.
14. Бял извор (Старозагорско)
Откриване. Съкровището е открито неизвестно кога и при какви
обстоятелства в землището на село Бял извор (общ. Опан). Съхранява се
в РИМ – Стара Загора 31.
Публикации. Съкровището не е публикувано. За него не се
споменава и в редовните бюлетини за колективните монетни находки.
Състав. Съкровището от Бял извор се състои от 291 сребърни
европейски монети. Представени са относително малък брой държави.
Най-многобройни са монетите на Белгийската конфедерация – 206
бр., от които 135 льовенталера, 12 половин льовенталера, 16
провинциални льовенталера, 29 градски льовенталера, 1 сребърен дукат
и 1 флорин. Към тези монети трябва да добавим и един фалшив
льовенталер със заличени надписи, с медно ядро и тънко сребърно
покритие. По провинции и градове те се разпределят по следния начин:
Холандия (30 бр.) – 28 льовенталера и 2 ½ льовенталера; Гелдерланд (30
бр.) – 26 льовенталера, 2 ½ льовенталера, 1 провинциален льовенталер и 1
сребърен дукат; Зеландия (5 бр.) – 5 льовенталера; Фризия (2 бр.) –
льовенталер и ½ льовенталер; Западна Фризия (38 бр.) – 31 льовенталера,
6 ½ льовенталера и 1 провинциален льовенталер; Утрехт (44 бр.) – 29
льовенталера, 1 ½ льовенталер и 14 провинциални льовенталера;
Оверийсел (13 бр.) – 13 льовенталера; Зволе (18 бр.) – 18 градски
льовенталера; Кампен (23 бр.) – 12 льовенталера и 11 градски
льовенталера; Давентер (2 бр.) – льовенталер и флорин.
31
Изказвам най-сърдечни благодарности на д-р Мариана Минкова – уредник в
отдел Нумизматика на РИМ – Стара Загора за любезно предоставените ми
данни за находката!
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Освен това, флорини от 28 щюбера принадлежат и на: град Ембден
– 7 бр. и на Олденбург-Делменхорст – 1 бр.
На второ място се нареждат монетите на Реч Посполита – 46 бр.
Всички те са четвъртталери на Сигизмунд III (1587 – 1632) и са сечени в
два субекта на монархията. В Кралство Полша (Бидгошч) са отсечени 22
монети, а в град Данциг – 24.
Следват по брой монетите на Херцогство Бранденбург – 11 бр.
Всички са с номинал ¼ талер и са от управлението на Георг Вилхелм
(1619 – 1640). Отсечени са в Кьонигсберг.
Херцогство Лотарингия е представено със 7 екземпляра. Всички са
с номинал тестон и са на следните владетели: Карл III (1545 – 1608) – 1 бр.,
сечен в Нанси през 1588 г. 32; Франц II (1625 – 1629) – 3 бр., отсечени в
Баденвайлер (2 през 1626 и 1 през 1629 г.); Карл IV (1625 – 1634; 1634 – 1675)
– 3 бр., отсечени в Нанси през 1627, 1629 (годината не се чете при един
екземпляр).
В Княжество Оранж са отсечени 2 монети (тестони). И двете са на
Фредерик-Хендрик (1625 – 1647), без година и са отсечени в Насау.
Към условната втора група монети в съкровището от Бял извор
спадат 11 бр.: дубровнишки ректорски талер от 1799 г.; 2 испански монети
от 2 реала на Карлос III от 1775, сечена в Мексико и на Карлос IV от 1801 г.,
сечена в Мадрид; Свещена Римска империя (всички сечени във Виена) – 2
монети от 15 (1742 г.) и 20 кройцера (1764 г.) на Мария Терезия (1740 –
1780), 10 кройцера от 1788 г. на Йосиф II (1765 – 1790), 20 кройцера на
Франц II (1792 – 1806) от 1805 г.; от същия владетел, но вече като
император на Австрия – 4 монети от 20 кройцера на Франциск I (1806 –
1835) от 1818, 1826, 1831 (на една монета годината не се чете).
Най-ранна монета. Най-ранните монети в съкровището са 11 на
брой холандски льовенталера, отсечени през 1576 г.
Най-късна монета. Най-късна в съкровището е 20 кройцеровата
австрийска монета от 1830 г.
Характеристика. Съкровището от Бял извор спада към
еднородните находки, съдържащи само европейски сребърни монети.
Представени са предимно едри номинали. Условно те могат да бъдат
поделени в две основни групи. По-голямата част от находката се отнася
към периода XVI – XVII в., а останалата част към XVIII – XIX в. Въпреки че
рязка граница между двете части не може да бъде поставена, монетите се
отличават значително. Освен това, двете групи са различни и по
характер.
Условно дефинираната от нас първа част се състои основно от
големи сребърни монети – талери и подразделения, докато втората е
32
Това вероятно е един от най-ранните лотарингски тестони, документирани от
българските земи.
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съставена от по-дребни сребърни монети, почти всичките пробити и
доста изтрити. Представените държави (както бе изредено по-горе) също
се различават съществено и практически между двете части няма
никакво покриване. Хронологическият хиатус между двете части е около
100 години. Най-късна сред монетите от първата група е от 1688 г.
(утрехтски льовенталер), докато най-ранната от втората група е от 1742 г.
Монетите от втората група са в много по-лошо състояние от тези в
първата и почти всички (с изключение на дубровнишкия ректорски
талер, който, освен това, би бил доста труден за пробиване и твърде
тежък за носене като накит) са пробити, докато в първата група
пробитите са само 8 бр.
Понеже подробности по откриването на находката не са известни,
не изключвам напълно вероятността това всъщност да са две отделни
колективни находки, впоследствие смесени от намервача. Монетите от
втората група (с изключение на дубровнишката) са близки и по размер и
не е изключено всъщност те да са част от накит. Разбира се, това е само
предположение, понеже находки, съдържащи монети от XVI до XIX в., не
са изключение в нашите земи.
15. Велико Търново
Откриване. Находката е открита неизвестно кога при разкопки в
манастира Свети Димитър във Велико Търново. Монетите били открити
в християнски гроб, върху таза на погребания. Съдбата на находката не е
съвсем ясна.
Публикации. За съкровището се споменава два пъти (Дочев 2005:
196; Теодосиев 2017а: 117-118; 2017б: 198).
Състав. Находката се състои от 178 сребърни монети – 176 османски
и 2 европейски. Според Константин Дочев, османските монети са на
следните султани: Мурад III (1574 – 1595), Мехмед III (1595 – 1603) и Ахмед
I (1603 – 1617). Европейските са: Реч Посполита – 3 гроша от 1591 г. на
Сигизмунд III (1587 – 1632); Белгийска конфедерация – талер (?) от 1587,
отсечен в Харлем (?) 33.
Най-ранна монета. Най-ранна е или някоя от монетите на Мурад
III (1574 – 1595), или нидерландският талер от 1587 г.
Най-късна монета. Монетите на султан Ахмед I (1603 – 1617).
Характеристика. Находката спада към смесените съкровища с
османски и европейски монети. За състава ѝ се знае много малко –
липсват сведения за номинали и монетарници сред османските монети.
Вероятно се има предвид провинция Холандия, където се намира град Харлем
(Хаарлем). Но всъщност монетарницата, в която се секат монетите на
провинция Холандия, е в Дордрехт в периода 1576 – 1806 г. За кратко (1672 – 1673)
функционира монетарница и в Амстердам.
33
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16. Видинско
Откриване. През 1979 г. на неизвестно място във Видинска област
при оран е открито гърне с 328 сребърни османски и европейски монети
от XVII – XVIII в. Съкровището е откупено и днес се съхранява във фонда
на НИМ – София.
Публикации. Находката се споменава няколко пъти (Юрукова 1982:
65; Харитонов 1998: 259-260, № 158; Теодосиев 2017а: 167 с цитирани
допълнителни сведения от Владимир Пенчев) без да е подробно
публикувана.
Състав. Съкровището съдържа 161 османски монети от широк
хронологически диапазон – от Ахмед I (1603 – 1617) до Махмуд I (1730 –
1754). Европейските монети са 167 броя и се разпределят както следва:
Австрия – 81 бр. (предимно от XVIII в.); Белгийска конфедерация – 4 бр.
(талер от 1641 г., Фризия от 1618, Зволе от 1626 и Кампен от 1623 34);
Олденбург – 1 бр. (XVII в.) 35; Реч Посполита – 24 тройни гроша на
Сигизмунд III (1587 – 1632); Бранденбург 36 – 7 бр.; Дубровник – 31 бр.;
Трансилвания 37 – троен грош от 1606 г.; Франция – 2 гроша от 1660 и 1662
г. 38; Епископство Оломоуц (Олмюц) – 6 бр. ¼ талера (1664 – 1713);
Графство Вюртемберг – 4 бр. от ¼ талер (1664 – 1715); Архиепископство
Залцбург – 2 монети от ½ талер (1681, 1689); Силезия 39 – 2 бр. ¼ талери
(1664, 1673); Столберг – талер (1624) 40; Епископство Бреслау –
четвъртталер от 1680 г.
Най-ранна монета. Поради непълнотите в публикациите,
съществуват най-малко три варианта: трансилванската монета от 1606 г.;
акче на Ахмед I или някой от тройните грошове на Сигизмунд III.
Монети на Кампен от въпросната година до този момент не са описани в
литературата.
35
В публикациите е посочена Дания, талер на Олденбург от XVII в. (Харитонов
1998: 260; Теодосиев 2017а: 167). Очевидно става въпрос за флорин (гулден) на
Херцогство Олденбург-Делменхорст от периода преди преминаването му под
датска власт.
36
В публикациите (Харитонов 1998: 260, където е посочен номинал ¼ талер;
Теодосиев 2017а: 167, където е посочен номинал талер) е посочена Прусия. Найвероятно става въпрос за ¼ талери на Херцогство Бранденбург, сечени в
Кьонигсберг.
37
В публикациите (Харитонов 1998: 260; Теодосиев 2017а: 167) е посочена
Унгария.
38
Вероятно монети от 1/12 екю.
39
Не е съвсем ясно какво точно са имали предвид изследователите под Силезия.
40
По всяка вероятност става въпрос за известните райхсталери, сечени през
въпросната година от Волфганг Георг (1615 – 1631), граф на Щолберг-Щолберг
(вж.: Davenport 1974: № 7778).
34
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Най-късна монета. Най-късни са монетите на султан Махмуд I (1730
– 1754), но 74-те екземпляра не са подробно описани и по-точна
информация не е възможно да се даде.
Характеристика. Съкровището от Видинско спада към смесените
находки с османски и европейски сребърни монети. Хронологичният му
диапазон е около век и половина. Разпределението на монетите е в
почти равно съотношение по брой между османски и европейски.
Николай Теодосиев предполага, че трезоризирането на находката е
станало около 1750 – 1760 г. (Теодосиев 2017а: 167). Съставът ѝ е много
любопитен не само поради представянето на голям брой държави и
владетели, но заради наличието най-вече на монети от XVII в.
17. Върбовка (Великотърновско)
Откриване. Съкровището е открито през 1922 г. при риголване на
нива в землището на село Върбовка (общ. Павликени). Монетите били
поставени в меден котел. Те били съхранявани в Севлиевското
околийско управление, а през 1928 г. били предадени в Народния музей.
Днес се съхранява в наследника му – НАИМ – София.
Публикации. Находката не е публикувана изцяло, но за нея се
открива информация в няколко публикации (Мушмов 1928-1929: 384-385;
Харитонов 1998: 262, № 169; Теодосиев 2017а: 121-122).
Състав. Съкровището съдържа около 2 кг османски сребърни
монети, сред които има на султаните Сюлейман I (1520 – 1566), Мехмед III
(1595 – 1603), Мурад IV (1623 – 1640), Ибрахим I (1640 – 1648) и Мехмед IV
(1648 – 1687). Сред европейските монети най-многобройни са тези на
Белгийската конфедерация – 103 бр., които обаче са описани само по
години 41, без да е посочена провинция. Останалите европейски монети
са: Дубровник – 33 гроша от XVII в. (сред тях – 1630, 1640 и 1642 г.);
Испания – 23 бр., сред които талер на Фелипе IV (1621 – 1665) от 1642 г.;
Унгария – талер на Матеус I (1612 – 1619) от 1618 г.
Най-ранна монета. По всяка вероятност – акче на Сюлейман I (1520
– 1566).
Най-късна монета. Поради спецификата на османското
монетосечене е почти невъзможно да се определи времето на отсичане
на монетите на султан Мехмед IV (1648 – 1687). Сред европейските
монети най-късна е нидерландската от 1663 г.
Характеристика. Поради непълните данни точна характеристика
на съкровището е трудно да се направи. То спада към смесените,
съдържащи османски и европейски монети. Според Никола Мушмов
испанските монети били пренесени от избягалите от там евреи. Също
41
Посочени са монети от следните години: 1615, 1616, 1617, 1628, 1632, 1633, 1634,
1637, 1638, 1640, 1641, 1642, 1643, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1663.
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така той свързва нидерландските монети с Венецианско-Османската
война за остров Крит и последвалите обсадата на Виена от 1683 г. битки.
Той счита, че през онези смутни времена някое българско семейство
заровило „имането“ заедно с котела и избягало във Влашко (Мушмов
1928-1929: 384-385). Николай Теодосиев отбелязва, че през XVII в. село
Върбовка е предимно турско и счита натрупването на такава голяма сума
пари от българи за малко вероятна. Той предполага, че съкровището поскоро е принадлежало на богат спахия, който бил призован да воюва в
някоя от неуспешните за османците войни и загинал (Теодосиев 2017а:
122). Вероятно доводите и на двамата изследователи се нуждаят от
прецизиране – не звучи логично съкровището да е заровено от
собствениците му, които впоследствие бягат във Влашко без пари. Също
така, турски спахия може да загине и в победоносна битка. Още повече,
че най-късната монета в съкровището е от 1663 г., а т.н. Кандийска война
завършва през 1669 г., т.е. теоретично е имало достатъчно време за
навлизане на нидерландската монета в циркулация и за нейното
трезоризиране.
18. Връбница (Софийско)
Откриване. През април 1909 г. край село Връбница (дн. квартал на
София) при направа на шосе са намерени 65 монети в лошо състояние.
Находката е разпръсната.
Публикации. Съкровището не е публикувано, но за него се
споменава няколко пъти (Филов 1910: 223; Теодосиев 2017а: 481).
Състав. Находката се състои от 65 сребърни европейски монети.
Според изследователите те се разпределят както следва: Свещена Римска
империя (23 бр.) – 14 талера на Матеус I (1612 – 1619), 6 на Фердинанд II
(1619 – 1637) и 3 на Фердинанд III (1637 – 1657); Белгийска конфедерация –
11 талера от 1617 – 1679 г.; Бранденбург – 2 бр.; Лотарингия – 2 бр.; Реч
Посполита – 24 бр. на Сигизмунд II (1548 – 1572) и Сигизмунд III (1587 –
1632); неопределени монети – 3 бр.
Най-ранна монета. На базата на приведените данни това би
трябвало да е монета на Сигизмунд II Август (1548 – 1572).
Най-късна монета. Въз основа на публикуваните данни това
вероятно е нидерландската от 1679 г.
Характеристика. Находката от Връбница спада към смесените
находки с османски и европейски монети. Тя за съжаление е
разпръсната. Съдържала е някои интересни за нашите земи монети (ако
са правилно описани), като тази на Сигизмунд II (1548 – 1572). Възможно
е монетите, описани като австрийски талери, да са всъщност сребърни
флорини, сечени в Нидерландия. Към подобно предположение ни
навежда фактът, че последните са сечени именно при споменатите погоре свещени римски императори и се срещат масово в нашите земи.
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19. Гайтанци (Видинско)
Откриване. Съкровището е открито от овчар през 1924 г. в брега на
м. Гайтеновски дол в землището на село Гайтанци (общ. Видин).
Монетите били поставени в меден тас. Находката е разпръсната.
Публикации. Съкровището е коментирано няколко пъти (Мушмов
1925: 254-255; Харитонов 1992: 176; 1998: 263, № 175; Теодосиев 2017а: 169).
Състав. Съкровището се състои от 352 монети (318 османски и 34
европейски), сред които има и една златна. Сред османските монети са
документирани на следните султани: Селим I (1512 – 1520), Селим II (1566 –
1574), Мурад III (1574 – 1595), Мехмед III (1595 – 1603), Ахмед II (1691 – 1695)
и Мустафа II (1695 – 1703). Най-многобройни сред европейските монети
са тези на Реч Посполита (28 бр.), описани като грошове: 2 бр. на Стефан
Батори (1576 – 1586) и 26 на Сигизмунд III (1587 – 1632). Монетите на
Свещената Римска империя са 3: талер на Карл V (1519 – 1556) от 1546 г.,
талер на Фердинанд I (1521 – 1564) и златен дукат на Рудолф II (1576 – 1612)
от 1603 г. Руските монети са 2 бр. и са отнесени към управлението на княз
Василий Иванович и са определени като сребърни копейки от XVI в. 42
Единствената нидерландска монета е талер (вероятно льовенталер) от
1577 г.
Най-ранна монета. Поради непълните и противоречиви данни за
съкровището вариантите са два: една от руските монети, ако е на
Василий III (1505 – 1533); акче на Селим I (1512 – 1520).
Най-късна монета. Монетите на султан Мустафа II (1695 – 1703).
Характеристика. Съкровището спада към смесените находки с
османски и европейски монети. Освен това, то е със смесен състав и по
отношение на наличните метали – към състава му се числи и една златна
европейска монета. Любопитно е също така наличието на двете руски
монети, които са много редки за българските земи и като цяло не
участват в монетната циркулация на региона. Хронологическата разлика
между най-ранната и най-късната монета обхваща период от близо два
века.
20. Главаци (Врачанско)
Откриване. Съкровището е открито през 1964 г. в м. Дудовете в
землището на село Главаци (общ. Криводол). Броят на монетите е
неизвестен, но за музея в град Враца били откупени 109 екземпляра.
Тези монети би трябвало да принадлежат или на великия княз Василий III
Иванович (1505 – 1533), или на цар Василий IV Иванович – Шуйски (1606 – 1610).
Трудно е да се каже кого точно е имал предвид Никола Мушмов. Това е една от
само няколкото руски монети, открити в колективни находки от XVI – XVII в. от
България. За съжаление тази интересна находка е завинаги изгубена за науката.
42
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Публикации. Находката е съобщена, без да е публикувана изцяло
(Герасимов 1965: 247; Харитонов 1998: 264, № 178; Теодосиев 2017а: 186).
Състав. Съкровището се състои от 109 монети – 93 османски и 16
европейски монети. За османските липсват по-конкретни данни, като се
споменава, че били от малък номинал (Теодосиев 2017а: 186) или с
номинал пара (Харитонов 1998: 264). Европейските монети се
разпределят както следва: Реч Посполита – 12 бр., от които 2 гроша на
Стефан Батори (1576 – 1586) и 10 гроша на Сигизмунд III (1587 – 1632)
(единият от тях отсечен през 1595 г.); Франция – 3 бр., от които 2 гроша на
Луи XIII (1610 – 1643) от 1642 г. и 1 на Луи XIV (1643 – 1715) от 1659 г.;
Белгийска конфедерация – 1 талер (липсва по-конкретна информация).
Най-ранна монета. Наличната информация е недостатъчна за
отговор на този въпрос.
Най-късна монета. Сред описаните – това е монетата на Луи XIV от
1659 г.
Характеристика. Съкровището от Главаци спада към смесените
находки с османски и европейски монети. По-интересното при него е
наличието на френски монети. По-прецизна информация би
предоставил анализът на османските монети, които съставляват
основния масив в находката. Не е известно дали това е целият състав на
съкровището.
21. Горни Дъбник (Плевенско)
Откриване. Съкровището е открито през 1996 г. по време на
изкопни работи в село Горни Дъбник (общ. Долни Дъбник). Според
непубликувани данни от тогавашния нумизмат в РИМ – Плевен – Петър
Бънов, монетите са били поставени вероятно в кожена торбичка. Не е
известно дали това е целият състав на находката. Съхранява се в РИМ –
Плевен 43.
Публикации. За пръв път за съкровището споменава Христо
Харитонов,
който
определя
западноевропейските
монети.
Изследователят означава находката като Плевен IV (Харитонов 1998: 295,
№ 325). Същите данни по-късно са цитирани и от Николай Теодосиев с
хипотеза за причините за укриването на съкровището. Той нарича
съкровището Плевен-1998 (Теодосиев 2017а: 348; 2017б: 137). И Харитонов,
и Теодосиев описват само европейските монети в находката (и то с много
неточности). Данните в инвентарната книга на РИМ – Плевен са много
прецизни и се дължат най-вероятно на работата на Петър Бънов и
Христо Харитонов. Находката е публикувана изцяло (Кръстев, Иванов
2017: 243-256).
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РИМ – Плевен, ИН 3425.
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Състав. Съкровището се състои от 30 сребърни монети – 25
османски и 5 западноевропейски.
Османските монети са на следните султани: Селим I (1512 – 1520) – 1
акче, отсечено в Кустантиние; Сюлейман I (1520 – 1566) – 6 бр. акчета,
сечени в Кустантиние, Едрене, Нова берда и Юскюп (при 2 монети
монетарниците не се четат); Селим II (1566 – 1574) – 6 бр. акчета, сечени в
Едрене, Нова берда, Юскюп (2 бр.) и Белград (при 1 монета
монетарницата не личи); Мурад III (1574 – 1595) - 4 бр. акчета, отсечени в
Нова берда, Юскюп и Сирус (при 1 монета не се чете монетарницата).
Останалите 8 османски монети не могат да бъдат определени.
От западноевропейските монети са представени следните държави
и номинали: Херцогство Саксония – ½ гулденгрошен, отсечен през 1539 г.
в Анаберг по време на съвместното управление на херцозите Йохан
Фридрих I и Хайнрих (1539 – 1541); Свободен имперски град Кемптен –
гулдинер от 1544 г., отсечен при управлението на свещения римски
император Карл V (1519 – 1556); Имперски градове Давентер, Кампен и
Зволе (съвместно монетосечене) – райхсталер от 1555 г., отсечен отново
при свещения римски император Карл V (1519 – 1556); Конфедерация
Швейцария (кантони Ури, Швиц и Унтервалден) – талер от 1561 г.;
Графство Източна Фризия – талер от съвместното управление на Ерцард
II, Кристоф и Йохан II (1540 – 1566), отсечен в Ембден през 1564 г. от
името на свещения римски император Фердинанд I (1558 – 1564).
Най-ранна монета. Най-ранната монета е османска и е от
управлението на султан Селим I (1512 – 1520). От западноевропейските
най-ранна е саксонската монета от 1539 г.
Най-късна монета. Най-късни са османските акчета на султан
Мурад III (1574 – 1595).
Характеристика. Колективната монетна находка от село Горни
Дъбник спада към смесените съкровища, които съдържат османски и
европейски монети. Тя се нарежда сред най-емблематичните находки от
периода XVI – XVII век от територията на българските земи под османска
власт. Четири от европейските монети, съдържащи се в нея,
принадлежат към типове, каквито до този момент изобщо не са
документирани от територията на днешна България. Последната
европейска монета също се среща изключително рядко по нашите земи.
Любопитен факт е, че европейските монети в колективната находка от
село Горни Дъбник произхождат от относително тесен географски ареал
– две от тях са отсечени най-общо във Фризийския район, а други две в
Алпите, а единствено саксонската монета стои изолирано. При
османските монети са представени само Балкански монетарници без
никоя от тях да има ясно преимущество.
Сравнението между европейските и османските монети в
съкровището показва, че първите се отнасят към времето преди голямата
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криза в Османската империя, започнала през 1585 г., след избухването на
която европейски монети масирано навлизат по османските пазари.
Преди тази дата неосмански сребърни монети се срещат изключително
рядко в империята. Преди 1585 г. може да се каже, че не съществува
особена икономическа нужда от навлизането на чужди монети. Ето защо
присъствието на петте талера, всички много редки, буди удивление. Това
разбира се съвсем не означава, че тези монети са донесени тук преди
тази дата. Последното няма как да бъде установено.
Все пак подобно предположение не е напълно лишено от
основание, понеже по състава на находката, особено на османските
монети, може да се съди, че по всяка вероятност става въпрос за семейно
съкровище. Хронологическата разлика между най-ранната и най-късната
монета е между 54 и 83 години. По-голяма точност не би могла да се даде
поради факта, че върху османските монети по това време е отбелязвана
не действителната година на отсичане, а първата от управлението на
съответния султан. Друг любопитен факт е, че османските монети в
находката са със значителна степен на износване, докато европейските
са почти нециркулирали. Това може да се тълкува като указание, че
последните скоро след постъпването им в обращение умишлено са били
отделени и впоследствие трезоризирани.
Причините и обстоятелствата за укриването на монетите остават
неизвестни. Възможно е да се касае за причини от личен характер.
Времето на укриването на находката трудно може да се определи с
точност. Най-общо това може да е времето на управлението на
османския султан Мурад III (1574 – 1595) или скоро след това. Николай
Теодосиев свързва трезоризирането на находката със завладяването на
Плевен от хайдушки дружини, подпомогнати от влашкия воевода
Михаил Храбри (Михай Витязул) през 1596 г. Авторът счита, че
съкровището е от Плевен, но това не променя значително хипотезата му
(Теодосиев 2017а: 348).
22. Горни Лом (Видинско)
Откриване. Съкровището е открито през 1936 г. от жителка на село
Горни Лом (общ. Чупрене) в сипей край селото. Съдбата на находката е
неизвестна, вероятно е разпръсната.
Публикации. Данни за съкровището съобщават няколко
изследователи (Герасимов 1937: 320; Харитонов 1998: 264, № 184;
Теодосиев 2017а: 170).
Състав. Съкровището е било съставено от 11 талера на Белгийската
конфедерация, сечени през 1641 г.
Най-ранна монета. Според наличните за находката сведения,
всички монети са били с емисионна година 1641.
Най-късна монета. Вероятно всички монети са от 1641 г.
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Характеристика. Ако се доверим на съществуващите данни, става
въпрос за еднородна находка, съдържаща единствено талери (по всяка
вероятност льовенталери) на Белгийската конфедерация от една и съща
година, без да е известна провинцията, в която са били отсечени. Това е
една от малкото находки от българските земи под османска власт, която
е съдържала само нидерландски монети.
23. Градец (Видинско)
Откриване. През 1962 г. в землището на село Градец (общ. Видин) е
открит гроб на жена, погребана по християнски обряд, в който са били
намерени 11 златни и 43 сребърни европейски и османски монети.
Находката се съхранява в РИМ – Видин 44.
Публикации. Тази гробна находка е коментирана няколко пъти
(Харитонов 1998: 265, № 187; Теодосиев 2017а: 170-171), а освен това е и
изцяло публикувана (Филипова, Шидеров 1989: 30-35).
Състав. Монетите от гробната находка от село Градец (54 бр.) се
разпределят както следва: златни монети: Османска империя – 8 бр. на
султаните Сюлейман I (1520 – 1566), Мурад III (1574 – 1595) (4 бр.), Мехмед
III (1595 – 1603) и Ахмед I (1603 – 1617) (2 бр.); Белгийска конфедерация –
дукат, сечен в провинция Утрехт през 1597 г.; Венеция – 2 бр. дукати на
дожа Алвизе I Мочениго (1570 – 1577). Всички сребърни монети са
османски, като повечето са от XVIII в.
Най-ранна монета. Акче на Сюлейман I (1520 – 1566).
Най-късна монета. Акче (по-вероятно друг номинал, например
пара) на Абдул Хамид I (1774 – 1789).
Характеристика. Монетите, открити в погребението от Градец, с
основание могат да се разглеждат като колективна находка. Тя спада към
смесените, съдържащи от една страна османски и европейски, а от друга
златни и сребърни монети. Това я причислява към най-емблематичните
находки, съдържащи монети от периода XVI – XVII в. Трябва да се
отбележи, че тя е укрита по всяка вероятност едва към края на XVIII в.
Хронологическата разлика между най-ранната и най-късната монета е
около 250 години.
24. Градина (Плевенско)
Откриване. Находката е намерена през 1951 г. при риголване на
лозе от жител на село Градина (общ. Долни Дъбник). Монетите били
поставени в глинено гърне. Находката е разпръсната.
Публикации. За съкровището се съобщава няколко пъти (Герасимов
1952: 404; Ковачева 1986: 45; Харитонов 1998: 266, № 189; Теодосиев 2017а:
334).
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Състав. Находката е била съставена от неизвестен брой талери. От
тях са описани 10 броя: 2 на Белгийската конфедерация и 8 на испанския
крал Фелипе IV (1621 – 1665). Други данни не са известни.
Най-ранна монета. Недостатъчни данни.
Най-късна монета. Недостатъчни данни.
Характеристика. Съкровището спада към еднородните находки с
европейски монети. Освен това то е съдържало само талери и талерови
еквиваленти. Не е известно дали това е целия състав на находката.
Липсват по-конкретни данни за нидерландските монети.
25. Граница (Кюстендилско)
Откриване. Съкровището е открито през 1967 г. при копане на
изкоп за варница в село Граница (общ. Кюстендил). Съхранява се в РИМ
– Кюстендил.
Публикации. За находката се съобщава нееднократно (Герасимов
1968: 232; Ракова 1984: 31; Харитонов 1998: 266-267, № 193; Тонев 2005: 163;
Теодосиев 2017а: 240-241), без да е публикувана изцяло.
Състав. Находката е съставена от 131 сребърни монети (120
османски и 11 европейски): Белгийска конфедерация – 3 бр. (липсват
други данни за монетите); Венеция – 3 бр. (сребърни дукати); Тоскана –
талер на Козма II (1609 – 1621) от 1609 г.; Австрия – 4 бр. (3 талера и ¼
талер на владетели от XVIII в.); Османска империя – 120 бр. (XVIII в.) (не
се посочват други данни).
Най-ранна монета. На базата на съществуващите непълни данни,
вероятно е тосканската монета от 1609 г.
Най-късна монета. Османските монети от управлението на султан
Мустафа III (1758 – 1774).
Характеристика. Съкровището съдържа османски и европейски
монети. По брой османските са многократно повече, без да е ясно какво е
съотношението по номинали. Христо Харитонов допуска, че османските
монети може да са с номинал грош (Харитонов 1998: 266-267). Прави
впечатление, че европейските са само от големи номинали. Единствено
пълното публикуване на находката би дало отговор на всички тези
въпроси.
26. Динката (Пазарджишко)
Откриване. Съкровището е открито през 1960 г. край село Динката
(общ. Лесичово). Находката е предадена в РИМ – Пазарджик, където се
съхранява до днес.
Публикации. Находката е спомената няколко пъти (Герасимов 1963:
258; Ракова 1984: 31; Харитонов 1998: 267-268, № 198; Теодосиев 2017а: 297)
без да е подробно публикувана.
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Състав. Съкровището е съставено общо от 66 монети, от които 2
златни и 64 сребърни. По държави те се разпределят по следния начин:
Османска империя – 61 бр., от които 1 златна от XVI в. и 60 дребни
монети (всичките пробити) от XVII в. (Харитонов 1998: 268); Белгийска
конфедерация – 3 бр. (талер и 2 бр. ¼ талер?) от XVII в.; Венеция – златен
дукат на дожа Николо да Понте (1578 – 1585); Австрия – талер на
Фердинанд III (1637 – 1657). Нидерландските монети са описани като
талер и 2 броя с номинал ¼ талер, което е озадачаващо, понеже сред найразпространените в българските земи льовенталери липсва такъв
номинал. Вероятно става въпрос за друг тип талери, ако не е допусната
грешка и да се има предвид ½ льовенталер.
Най-ранна монета. Въз основа на съществуващите непълни данни,
вероятно това е някоя от златните монети – османската, датирана найобщо в XVI в. или венецианският дукат на Николо да Понте (1578 – 1585).
Най-късна монета. При непълните данни в публикациите,
вероятно някоя от сребърните османски (отнесени към XVII в.), някоя от
нидерландските монети или талерът на Фердинанд III (1637 – 1657).
Характеристика. Съкровището от село Динката спада към
смесените находки, съдържащи османски и европейски монети. Освен
това то съдържа златни сребърни монети. Представените държави са
сред най-обичайните за българските земи под османска власт. Златните
монети вероятно са най-ранните в находката, т.е. те са били спестени и
заделени за „черни дни“ или по друга причина, докато сребърните може
би са съвременни на укрилия монетите. Хронологичната разлика между
най-ранната и най-късната монета трудно може да се определи, но тя е
най-малко около 60 години. Оскъдната информация в публикациите
възпрепятства по-подробния анализ на находката.
27. Добърско (Благоевградско)
Откриване. Находката е открита в стар зид при събаряне на къща в
село Добърско (общ. Разлог) през 1954 г. Съдбата на монетите не е
известна.
Публикации. Находката се споменава няколко пъти (Герасимов
1956: 610; Харитонов 1998: 268, № 199; Теодосиев 2017а: 11).
Състав. Съкровището се е състояло от около 6 кг сребърни
османски и европейски монети. От тях Тодор Герасимов отбелязва
следните монети: 2 талера на Белгийската конфедерация, талер на
испанския крал Фелипе IV (1621 – 1665) и две големи монети на османския
султан Мустафа II (1694 – 1703). Други данни за тази голяма находка не са
известни.
Най-ранна монета. На базата на запазените оскъдни данни,
вероятно испанската монета от 8 реала на Фелипе IV (1621 – 1665).
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Най-късна монета. Въз основа на незначителните данни, вероятно
монетите на Мустафа II (1694 – 1703).
Характеристика. Данните за съкровището са изключително
оскъдни. Това, което може да се определи, е, че то спада към смесените
находки с османски и европейски монети.
28. Дъбравино (Варненско)
Откриване. Точни данни за времето и мястото на откриване на
това съкровище не са известни. От запазените сведения може да се
заключи, че то е открито в землището на село Дъбравино (общ. Аврен)
още в началото на XX век (вероятно около 1917 г.) 45, но е предадено в
РИМ – Варна едва през 1967 г. Намервачът не обърнал внимание на
находката и дълго след смъртта му наследниците му я предават в музея.
Публикации. Съкровището е публикувано скоро след постъпването
му в музея (Мирчев 1970: 203-218). Подробно са описани европейските
монети (с някои неточности), а за османските са отделени само няколко
реда. Находката се споменава или е анализирана и в редица други
публикации (Харитонов 1998: 269-270, № 209; Лазаров 2004е: 75;
Теодосиев 2017а: 78-79).
Състав. Според изследователите, публикували и коментирали
находката, тя се състои от 1451 монети: 880 османски и 571 европейски.
Представени са голям брой държави, владетели, номинали и типове.
Най-многобройни в съкровището от Дъбравино са османските
монети – 880 бр. 46 За тях е отбелязано, че са с номинал акче – факт, в
който сериозно се съмнявам, имайки предвид дори само описаните тегла
на монетите, които достигат до 1,5 г. Сред тези, с по-четливи и запазени
години са определени следните султани: Мехмед III (1595 – 1603), Ахмед I
(1603 – 1617), Осман II (1618 – 1622), Мурад IV (1623 – 1640) и Мехмед IV
(1648 – 1687).
Най-добре представени сред европейските монети са тези на Реч
Посполита 47 – 190 бр., от които ¼ талер – 45 бр.; 6 гроша – 10 бр. и 3 гроша
– 135 бр. 48 Най-ранната монета на Реч Посполита е на Сигизмунд II (1548 –
Според Николай Теодосиев откриването на съкровището е станало около 1915
г. (Теодосиев 2017а: 78).
46
В началото на статията си за съкровището Милко Мирчев отбелязва, че
османските монети са 880 (Мирчев 1970: 203), а в края ѝ посочва 588 бр. (пак там:
217). Не е известно на какво се дължи тази разлика и всъщност остава неясно
колко точно са османските монети.
47
Поради недостатъчните данни в публикацията на съкровището (Мирчев 1970:
211-216), монетарниците при по-голямата част от монетите на Реч Посполита (поспециално на тези, сечени в Полша) не могат да се определят.
48
При изчисляване на описаните в статията на Милко Мирчев монети на Реч
Посполита се получават по-малко екземпляри. Възможно е някои от тях да са
45
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1572) – 6 гроша, сечени във Вилнюс през 1567 г. На Стефан Батори (1576 –
1586) принадлежат 20 монети (всички от 3 гроша). В Полша (без да може
да се определи монетарницата) са отсечени 3 монети през: 1580, 1582 и
1583; във Вилнюс - 9 бр.: 1580 (4 бр.), 1582 (3 бр.), 1583 и 1584; в Рига – 8 бр.:
1583, 1584, 1585 (3 бр.) и 1586 (3 бр.). По времето на Сигизмунд III (1587 –
1632) са отсечени общо ?? монети. Трояките, отсечени в Полша са ?? от
следните години (за всички монетарници): 1589 (2 бр.), 1590 (6 бр.), 1591 (3
бр.), 1592 (2 бр.), 1593 (7 бр.), 1594 (9 бр.), 1595 (3 бр.), 1596 (6 бр.), 1597 (13
бр.), 1598 (18 бр.), 1599 (12 бр.), 1600 (5 бр.), 1601 (6 бр.), 1605, 1606, 1618 (3
бр.), 1620 (3 бр.), 1621, 1623. Във Вилнюс са отсечени 12 монети от 3 гроша:
1593 (7 бр.), 1594, 1595 (2 бр.), 1597 и 1602 г. В Рига - 32 екземпляра от: 1589
(3 бр.), 1590 (3 бр.), 1591 (2 бр.), 1592, 1593 (4 бр.), 1594 (5 бр.), 1595 (3 бр.),
1596 (3 бр.), 1597 (3 бр.), 1599 (3 бр.) и 1600 (2 бр.). Монетите от 6 гроша са
10 и всички са от 1596 г., но 9 от тях са отсечени в Малборг, а 1 бр.
вероятно в Люблин. Четвъртталерите, сечени в Полша (21 бр.), са от
следните години: 1621 (4 бр.), 1622 (7 бр.), 1623 (8 бр.) и 1624 (2 бр.), а тези,
отсечени в Данциг (12 бр.), от: 1610 (2 бр.), 1623 (6 бр.), 1625, 1626 (3 бр.).
На второ място сред европейските монети са нидерландските (т.е.
тези на Белгийската конфедерация), които общо са 188 броя. От тях: 1
рийксталер, 151 льовенталера, 2 провинциални льовенталера, 8 градски
льовенталера, 22 половин льовенталера и 4 флорина. По провинции и
градове те се разпределят както следва: Холандия (22 бр.) – льовенталер
от 1576 (9 бр.), 1589 (5 бр.), 1607, 1610, 1617 (3 бр.), 1641 и 1644, както и ½
льовенталер от 1574 г. (?); Гелдерланд (31 бр.) – льовенталер от 1589, 1615,
1617 (2 бр.), 1633 (3 бр.), 1638 (2 бр.), 1639 (4 бр.), 1640 (5 бр.), 1641 (5 бр.),
1642 (2 бр.), 1646 и ½ льовенталер от 1602, 1614, 1640 и 1641 (2 бр.);
Зеландия (13 бр.) – льовенталер от 1606, 1609, 1617 (2 бр.), 1621 (2 бр.), 1623,
1633, 1634, 1638 и ½ льовенталер от 1623 и 1632, както и провинциален
льовенталер от 1598 г.; Оверийсел (45 бр.) – льовенталер от 1612 (2 бр.),
1613, 1616 (3 бр.), 1617 (5 бр.), 1618, 1628 (3 бр.), 1629, 1633, 1636, 1637, 1639 (3
бр.), 1640 (3 бр.), 1641 (8 бр.), 1642, 1643 (3 бр.), 1644, 1646 и без година (2
бр.), както и ½ льовенталер от 1628 и 1633 (3 бр.); Утрехт (1 бр.) –
льовенталер от 1598; Фризия (10 бр.) – льовенталер от 1601 (2 бр.), 1614 и
без година (4 бр.), както и ½ льовенталер от 1616, 1642 и без година;
Западна Фризия (52 бр.) – рийксталер от 1596 г., провинциален
льовенталер без година и льовенталери от 1616, 1617 (2 бр.), 1618 (2 бр.),
1622, 1623, 1632 (3 бр.), 1633 (5 бр.), 1634 (2 бр.), 1635 (4 бр.), 1636 (2 бр.), 1637
(3 бр.), 1638, 1639 (3 бр.), 1640 (3 бр.), 1641 (5 бр.), 1642 (2 бр.), 1643, 1644,
били нечетливи или да са сгрешени бройките за отделните години. Така
например, са описани общо (отсечените в полски монетарници и в Данциг) 33
монети от ¼ талер (срвн.: Мирчев 1970: 215, 216), докато в общия им брой по-горе
е отбелязана цифрата 45 (пак там: 211).
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1647, както и ½ льовенталер от 1606, 1607, 1633, 1636, 1637 и 1647 г.; Кампен
(4 бр.) – льовенталер без година и 3 флорина от времето на Матеус I (1612
– 1619); Зволе (9 бр.) – градски льовенталер от 1632, 1639 (2 бр.), 1641, 1644,
1648 и без година (2 бр.), както и флорин от 1621 г. с титулатурата на
Матеус I (1612 – 1619).
Испанските монети са 93 на брой. Застъпени са следните
номинали: 8 реала (70 бр.), 4 реала (20 бр.) и 2 реала (3 бр.). Върху малка
част от тях личат годините на отсичане. Това отнася монетите към
управлението на следните крале (които могат със сигурност да се
определят): Фелипе II (1556 – 1598) – най-малко 1 монета от 8 реала от 1597
г.; Фелипе III (1598 – 1621) – поне 3 монети от 8 реала, едната от 1614, друга
1619 г.; Фелипе IV (1621 – 1665) – поне 9 монети от 1629, 1628 (2 бр.), 1633,
1639, както и 4 екземпляра, върху които цифрата IIII (от PHILIPPVS IIII) се
чете ясно.
На Ерцхерцогство Австрия принадлежат 27 монети. На Фердинанд
II (1564 – 1595) принадлежат 11 монети. Най-ранни са райхсталерите без
година, отсечени в Енсисхайм (2 бр.) и Хал (7 бр.). От типа на
райхсталерите, сечени в Хал е и една фалшива монета – фуре с медно
ядро. От негово име през 1569 г. е отсечен и гулденталер от 60 кройцера.
Максимилиан III (1595 – 1618) е представен с 5 монети: райхсталери,
отсечени в Хал през 1614, 1615 (2 бр.) и 1618 (2 бр.) 49. Монетите на Леополд
V (1623 – 1632) са 16, като 13 райхсталера са отсечени в Хал през 1620 (3
бр.), 1621 (5 бр.), 1622, 1623, 1624, 1628, 1632 и 2 в Енсисхайм през 1620, 1621.
Към неговото управление се отнася и монета от 10 кройцера, отсечена в
Хал през 1632 г.
Дубровнишките монети в находката са 12 на брой. Всички са тройни
грошове, отсечени през следните години: 1627 (2 бр.), 1630, 1631 (2 бр.),
1632 (3 бр.), 1633 (3 бр.) и 1642.
Монетите на Свещената Римска империя, сечени във владенията на
Австрийските Хабсбурги, са 9. Най-ранни са райхсталерите на Рудолф II
(1565 – 1612) – 5 бр.: 4 монети са отсечени в Хал през 1605, 1607 и 2 бр. без
година, а 1 през 1606 г. в Енсисхайм. На Фердинанд II (1619 – 1637)
принадлежат 3 райхсталера, отсечени в Грац през 1624, 1625 и 1633 г. От
неговото управление е и флорин, отсечен в град Ембден.
Монетите на Херцогство Бранденбург в съкровището са осем броя.
Всички са четвъртталери от времето на Георг Вилхелм (1619 – 1640),
отсечени в Кьонигсберг. Представени са следните години: 1621, 1622 (4
бр.), 1623 (3 бр.).
Монетите на Велико херцогство Етрурия (Тоскана) са пет. Всички
са отсечени в град Пиза по времето на Козимо II де Медичи (1609 – 1621) и
49
Монетите са погрешно определени от Милко Мирчев като баварски (Мирчев
1970: 210).
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са с номинал талеро. Представени са следните години: 1614, 1619 (2 бр.),
1620 и 1621 г.
Княжество Трансилвания е представено с три монети. Всички те са
тройни грошове. Първият е отсечен през 1597 г. при първото управление
на Сигизмунд Батори (1586 – 1598). Останалите два са от времето на
Габор (Габриел) Бетлен (1613 – 1629), като едната е отсечена през 1617 г., а
за другата е отбелязано, че е от 1603 г. (Мирчев 1970: 216), но по всяка
вероятност годината е 1613 или 1623. Годината 1613 е възприета и от
Николай Теодосиев (Теодосиев 2017а: 78).
В Херцогство Лотарингия са отсечени две монети – тестони от 1627
и 1632 г. от времето на Карл IV (1625 – 1634; 1634 – 1675). И двете са
отсечени в Нанси.
В съкровището се съдържа само една френска монета. Тя е с
номинал ½ франк на крал Анри III (1574 – 1589), отсечен през 1587 г.
Отново с една монета е представено и Херцогство Тешин 50 – троен
грош на Адам Вацлав (1579 – 1617), отсечен през 1597 г.
Също само една е монетата на Херцогство Курландия и Семигалия.
Тя е троен грош, отсечен през 1569 г. от името на Готард Кетлер (1561 –
1587) – последният велик магистър на Ливонския орден и пръв
курландски херцог.
В съкровището се съдържа и една много рядка за нашите земи
монета. Става въпрос за талер на Маркграфство Бранденбург-Байройт,
отсечен при управлението на Кристиан I (1603 – 1655) през 1624 г.
В съкровището се съдържа една монета на Херцогство Саксония. Тя
е райхсталер на Йохан Георг (1611 – 1656), отсечен в Дрезден през 1625 г.
На Папската държава принадлежи само една монета от ½ франк. Тя
е отсечена в Авиньон (анклав сред територията на Франция) през 1611 г.
при понтификата на Павел V (1605 – 1621) от кардинал Сципионе Боргезе
Кафарели – папски легат в Авиньон в периода 1609 – 1618 г.
В находката от Дъбравино има и една монета на Кралство Дания 51.
Тя е с номинал една датска марка и е отсечена през 1617 г. при
управлението на Кристиан IV (1588 – 1648).
Най-ранна монета. Най-ранна в находката е монетата на Реч
Посполита, отсечена за Литва през 1567 г. при управлението на
Сигизмунд II (1548 – 1572).
Най-късна монета. Ако информацията за османските монети е
надеждна, то късната монета е от времето на султан Мехмед IV (1648 –

Николай Теодосиев отбелязва, че тешинските монети в находката са 2 бр.
(Теодосиев 2017а: 78).
51
Монетата е погрешно определена от Милко Мирчев като ⅓ талер на град
Гданск (Мирчев 1970: 211).
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1687). Сред европейските монети с личащи дати най-късен е градският
льовенталер на Зволе от 1648 г.
Характеристика. Съкровището от Дъбравино е сред най-големите
находки от XVI – XVII в. не само от района на Черноморието, но и от
цялата страна. То спада към смесените съкровища, които съдържат
османски и европейски монети. Независимо, че по брой преобладават
първите, то стойността на вторите е многократно по-висока. Цената само
на нидерландските 185 льовенталера в средата на XVII в. е многократно
по-голяма от всички османски монети в находката взети заедно. При
официален курс на льовенталера през 1656 г. от 80 акчета (пазарният е с
поне 20% по-висок), то стойността им е цели 14 800 акчета! През 1664 г.
пазарният курс на испанските монети от 8 реала е 120 акчета, а в
съкровището те са 70 бр. и още 20 бр. по 4 реала (равни на 10 монети от 8
реала), т.е. равностойността им е като на 80 осем-реалови монети. При
горепосочения курс, те се равняват на 9600 акчета. И това е без да броим
десетките райхсталери и полски монети от ¼ талер.
Както неведнъж е отбелязвано, поради спецификата на османското
монетосечене в повечето от регионите на империята (включително
Балканите и Мала Азия) с отбелязване на началната година на
управление на султана, по-точна датировка не може да се направи.
Практически е възможно монетите на султан Мехмед IV (1648 – 1687) да
са отсечени както в началото, така и към края на продължилото почти 40
години негово управление. Още повече, че не е известно колко са тези
монети (може да са единични бройки). По-голямата част от
европейските монети са от периода 80-те години на XVII – 30-те години
на XVII в., т.е. те са от период от около 50 години. Показателен е фактът,
че сред европейските монети най-късните са от 1647 и 1648 г. (и трите
нидерландски). Лъчезар Лазаров поставя трезоризирането на находката
в периода 1660 – 1670 г. (Лазаров 2004е: 75), а Николай Теодосиев през
1680 – 1700 (Теодосиев 2017а: 79). Според мен съществува голяма
вероятност съкровището да е укрито и още по-рано – през 50-те или 60те години на XVII в. Единствено анализът на османските монети, както
неведнъж се е оказвало в моята работа досега, ще даде времето на
трезоризиране.
29. Ефрейтор Бакалово (Добричко)
Откриване. Съкровището е открито неизвестно кога с
металдетектор в землището на село Ефрейтор Бакалово (общ. Крушари).
Публикации. Съкровището е обнародвано неведнъж (Парушев 2000:
81, № 23; Custurea, Talmaţchi 2011: 201, № 45; Теодосиев 2017а: 216; 2017б: 163154), но без да има по-подробна публикация.
Състав. Съкровището съдържа около 120 сребърни монети от
западната и централната част на Европа. Не е известно дали това е
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целият състав на находката. Без да са посочени по-подробни данни,
находката включва около 100 тройни гроша и четвъртталери на Реч
Посполита от времето на Стефан Батори (1576 – 1586) и Сигизмунд III
(1587 – 1632). Освен това съдържа монети на следните държави и
владетели: флорин от времето на свещения римски император
Фердинанд II (1619 – 1637) 52; 3 четвъртталера на бранденбургския херцог
Георг Вилхелм (1619 – 1640); 4 лотарингски тестона на Шарл III (1545 –
1608), Анри II (1608 – 1624), от съвместното управление на Шарл IV и
Никол (Николет дьо Лорейн) (1625 – 1637) и от самостоятелното
управление на Шарл IV (1637 – 1675); 3 осемреалови испански монети на
Фелипе III (1598 – 1621) и 5 нидерландски льовенталера (четири на
провинция Западна Фрисландия и един на Гелдерланд).
Най-ранна монета. На базата на публикуваните данни отговор на
този въпрос не може да се даде.
Най-късна монета. На базата на публикуваните данни отговор на
този въпрос не може да се даде.
Характеристика. Колективната находка от село Ефрейтор
Бакалово спада към групата на еднородните съкровища, съдържащи само
европейски сребърни монети. Данните за находката в публикациите са
оскъдни и по-подробна характеристика не е възможно да бъде
направена.
30. Калтинец (Великотърновско)
Откриване. Находката е открита през 1912 г. при прекопаване на
двор в село Калтинец (днес квартал на град Горна Оряховица). Монетите
са разпръснати.
Публикации. За находката се съобщава няколко пъти (Филов 1913:
335; Харитонов 1998: 272-273, № 224; Теодосиев 2017а: 131-132).
Състав. Находката се състои от 55 сребърни монети: Белгийска
конфедерация – 21 бр.; Реч Посполита – 19 бр.; Австрия – 9 бр.;
неопределени – 6 бр.
Най-ранна монета. Липсват конкретни данни.
Най-късна монета. Липсват конкретни данни.
Характеристика. Вероятно съкровището спада към еднородните
находки, съдържащи само европейски монети.

Монетата е погрешно определена като австрийска. Сечена е по всяка
вероятност в някой от свободните имперски градове на Нидерландия (Зволе,
Кампен или Давентер), в Емден или в Олденбург.
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31. Каменар (Бургаско)
Откриване. Монетите са открити случайно през 1958 г. в
местността „Телки бурун“ в землището на село Каменар (общ. Поморие).
Находката се съхранява във фонда на РИМ – Бургас 53.
Публикации. Съкровището от село Каменар е било обект на
внимание от страна на учените нееднократно. За пръв път за него
споменава Тодор Герасимов (Герасимов 1962: 226), а след това е
коментирано многократно (Харитонов 1998: 273, № 226; Карайотов 2011:
81-83; 164; Кръстев 2011: 188; 2014а: 103-104; 2014б: 544-545; Теодосиев 2017а:
38). Поради различни причини до този момент съкровището е
публикувано само частично (Кръстев 2017а: 54-75).
Състав. Съкровището съдържа 4 златни османски и 35 сребърни
европейски монети. Златните монети принадлежат на султаните
Сюлейман I (1520 – 1566) (1 бр.) и Мурад III (1574 – 1595) (3 бр.).
На Свещената Римска империя принадлежи райхсталер на
Фердинанд II (1619 – 1637), отсечен през 1623 г. в монетарницата на град
Грац в Херцогство Щирия.
Монетите на Белгийската конфедерация в съкровището са 7 и
всички са льовенталери на следните провинции: Западна Фрисландия (1
бр. от 1642 г.); Фризия (3 бр.) от 1616 г. и две без година на отсичане;
Гелдерланд (1 бр. от 1641 г.); Утрехт (1 бр. от 1616 г.); Оверийсел (1 бр. от
1641 г.).
Испанските монети са 14 на брой 54. Анализирани са 11 от тях: 10 бр. с
номинал 8 реала и 1 бр. с номинал 4 реала. Върху никоя от тях не е
запазен надписът върху аверса, който съдържа името на владетеля, но
една може със сигурност да бъде отнесена към Фелипе IV (1621 – 1665),
понеже е запазена годината 1628. Останалите монети принадлежат към
типове, сечени в продължение на дълги десетилетия при трима
владетели: Фелипе II (1556 – 1598), Фелипе III (1598 – 1621) и Фелипе IV (1621
– 1665). Отнасянето им към един или друг владетел би било несигурно.
Представени са монетарници както от територията на самата Испания,
така и от Америка (тези, които могат да бъдат определени): Мадрид (1
бр.), Севиля (3 бр.), Мексико (1 бр.) и Потоси (1 бр.).

Сребърни монети: ИН 963 – 997; златни монети: ИН 1023 – 1026. Всички
монети, съхранявани в нумизматичния фонд на РИМ – Бургас и обработени от
мен, се публикуват с любезното разрешение и съдействие на тогавашния
директор Цоня Дражева (R.I.P.) и завеждащия отдел Археология Мартин
Гюзелев, за което им изказвам искрената си признателност.
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За три от испанските монети (ИН 974, 975 и 976) не разполагам с данни за
диаметър и тегло, нито със снимки, поради независещи от мен причини.
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В колективната находка от село Каменар се съдържат 11 монети на
Реч Посполита 55.
Двете трансилвански монети са на князете Сигизмунд (Зигмунд)
Батори (1586 – 1598; 1598 – 1599) (от 1597 г.) и Ищван (Стефан) Бочкай (1605
– 1606) (постумна емисия от 1607 г.). И двете монети са с номинал 3 гроша
и не са пробити.
Най-ранна монета. Най-ранна е полската монета от 3 гроша на
крал Стефан Батори (1576 – 1586) от 1581 г.
Най-късна монета. Най-късната монета в съкровището е
западнофрисландският льовенталер от 1642 г.
Характеристика. Нидерландските монети в съкровището се
отличават с някои характерни особености. Всички спадат към
държавните емисии льовенталери и няма нито един провинциален или
градски такъв. Не бива да се подминава обстоятелството, че нито една от
монетите в находката не е отсечена в най-голямата и най-многолюдна
провинция в държавата – Холандия, а именно в тази централна
нидерландска
провинция
са
сечени
най-големи
количества
льовенталери. Интересно е и обстоятелството, че цели три монети
принадлежат на относително рядката за българските земи провинция
Фризия. Към това трябва да добавим и факта, че и седемте монети на
Белгийската конфедерация са от XVII век: две са без година на отсичане
(всъщност датират от началото на века), две са от 1616, а три от 1641 – 1642
г. Изключително любопитно е наличието в съкровището на монета,
отсечена в монетарницата на Потоси, понеже тези монети рядко
достигат до територията на днешна България, както показват данните от
колективните монетни находки.
15 от монетите в съкровището са без година или тя не личи. Найранната датирана е от 1581, а най-късната от 1642 г., т.е. хронологическата
разлика между най-ранната и най-късната монета е 61 години. Възможно
е монетите да са натрупани и в рамките на един човешки живот. Найкъсната монета не ни дава задължително времето на трезоризиране на
находката. Това може да е станало скоро след 1642 г., но парите може да
са били съхранявани и в продължение на десетилетия. Ако търсим
катаклизми, които евентуално да ни ориентират към конкретно събитие,
предизвикало укриването на монетите, то най-вероятно това е голямото
казашко нападение от 1651 г., когато бил оплячкосан Несебър.
Не разполагам с подробни данни за диаметър и тегло, както и със снимки, за
монетите на Реч Посполита в съкровището. Поместената тук информация е
взета единствено от инвентарната книга на Регионален исторически музей –
Бургас. Според описанието в нея е ясно, че те са монети от три гроша на кралете
Стефан Батори (1576 – 1586) и Сигизмунд III (1587 – 1632) от следните години: 1581
(ИН 996), 1583 (ИН 995), 1586 (ИН 994), 1594 (ИН 991), 1598 (ИН 990) и 1600 (ИН
987, 988, 989). На останалите три (ИН 992, 993, 997) годините не се четат.
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Стойността на монетите в съкровището към предполагаемото
време на укриването му – края на 40-те и началото на 50-те години на
XVII в., може да се изчисли въз основа на писмените извори.
Райхсталерът имал стойността на 90 акчета; седемте льовенталера са
равни на 420 акчета (7 х 60); испанските монети са 13 на брой с номинал 8
реала, т.е. 1040 акчета (13 х 80) и 1 от 4 реала, т.е. равна на 40 акчета;
монетите от 3 гроша са 13 на брой (11 на Реч Посполита и 2 на
Трансилвания) и се равняват общо на 117 османски акчета (13 х 9). Така
общата равностойност на чуждите монети в съкровището е 1707 акчета.
Към това трябва да добавим и стойността на четирите османски златни
монети, а както е известно, през 1650 г. един златен османски алтън се
равнявал на 180 акчета (Pamuk 2000: 136, Table 8.2), т.е. четирите златни
монети се равняват на 720 акчета. Така общата равностойност на всички
монети в Каменарското съкровище по официалните държавни курсове е
2427 османски акчета. Пазарният курс на монетите е с около ⅓ по-висок,
т.е. надхвърля 3000 акчета.
32. Караисен (Великотърновско)
Откриване. Находката е открита неизвестно точно кога и къде в
землището на село Караисен (общ. Павликени). Предадена е в РИМ –
Велико Търново 56.
Публикации. През 1992 г. за пръв път за съкровището съобщава
Христо Харитонов, след като лично проучва монетите, които се
съхраняват в РИМ – Велико Търново (Харитонов 1992: 177). След това
находката е коментирана още няколко пъти (Харитонов 1998: 274, № 232;
Теодосиев 2017а: 132; 2017б: 82).
Състав. Съкровището се състои от 247 сребърни монети. Те се
разпределят както следва: Белгийска конфедерация – 2 льовенталера
(всъщност градски льовенталери) на Зволе от 1649 г.; Австрия – 2 бр.
талери на Мария Терезия (1740 – 1780) от 1780 г.; Испания – талер на
Карлос IV (1788 – 1808) от 1799 г.; Османска империя – 242 бр. на следните
султани: 2 бр. на Ахмед II (1691 – 1695), 4 на Мустафа II (1695 – 1703), 1 на
Ахмед III (1703 – 1730), 99 на Махмуд I (1730 – 1754), 39 на Мустафа III (1757
– 1773), 96 на Абдул Хамид I (1773 – 1789) и 1 неопределена.
Най-ранна монета. Най-ранните монети са двата льовенталера на
град Зволе от 1649 г.
Най-късна монета. Въз основа на публикуваните данни, най-късна
е испанската монета от 1799 г.

РИМ – Велико Търново, ИН 3598-3599. Към последния инвентарен номер са
заведени още 3 бр. силно изтрити, пробити и нечетливи европейски сребърни
монети (вж.: Харитонов 1998: 274, № 233; Теодосиев 2017а: 132).
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Характеристика. Находката спада към смесените съкровища от
българските земи, съдържащи европейски и османски монети със силно
преобладаване на последните (по брой екземпляри). Хронологическият
диапазон на находката е около 150 години, т.е. трезоризирането ѝ найвероятно трябва да се отнесе в следващите няколко десетилетия.
Николай Теодосиев счита, че това е станало в периода 1800 – 1810 г.
(Теодосиев 2017а: 132). Любопитен факт е, че по същото време той отнася
укриването и на още една находка от това село (пак там: 132; вж. също:
Харитонов 1998: 274, № 234).
33. Козлодуй (Врачанско)
Откриване. Съкровището е намерено през 1956 г. при копаене на
пръст за тухли край самия бряг на река Дунав около Козлодуй. Монетите
били само сребърни, всички от голям номинал. Те били поставени в
глинено гърне. Находката е разпръсната.
Публикации. За находката се споменава няколко пъти (Герасимов
1959: 358; Харитонов 1998: 275, № 239; Теодосиев 2017а: 187).
Състав. Съкровището се състои само от едри сребърни европейски
монети. Те са определени като талери: 99 на Белгийската конфедерация
и 1 на свещения римски император Фердинанд III (1637 – 1657).
Най-ранна монета. Липсват данни.
Най-късна монета. Липсват данни.
Характеристика. Съкровището от Козлодуй спада към
еднородните находки, съдържащи само европейски монети. Още повече,
че то е еднородно и по състав. Имайки предвид, че Тодор Герасимов
много често приема за талери и сребърните флорини от 28 стуйвера, не е
изключено и тук случаят да е точно такъв. А значителна част от
последните са сечени в големи количества на територията на
Нидерландия – в градовете Кампен, Давент и Зволе. Голяма е
вероятността всички монети в това съкровище да са нидерландски.
34. Конаре (Старозагорско)
Откриване. Монетите са открити случайно край село Конаре (общ.
Гурково) през 1965 г. В публикациите е посочено, че съкровището се
съхранява в ИМ „Искра“ – Казанлък. Справка в Инвентарната книга на
музея показа, че са предадени само някои от монетите (8 бр.), а
останалите вероятно са разпръснати или се намират в друг музей.
Публикации. За находката се споменава няколко пъти (Герасимов
1966: 212; Харитонов 1998: 276, № 245; Теодосиев 2017а: 515).
Състав. Съкровището се състои от 21 монети, които се разпределят
както следва (след анализ на съхраняваните в ИМ „Искра“ – Казанлък 8
монети): Белгийска конфедерация – льовенталер от 1647 г.; Бранденбург
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– 2 бр. ¼ талери на Георг Вилхелм (1619 – 1640) от 1622 и 1624 г. 57; Реч
Посполита – 8 бр., от които в ИМ „Искра“ – Казанлък се съхраняват 5 бр.,
както следва: Реч Посполита (Полша) – 4 бр. от 1621 (2 бр.), 1623 и 1624 г. 58;
Реч Посполита (Данциг) – 1 бр. от 1623 г. 59; Османска империя – 10 бр.
акчета от XVII в. В ИМ „Искра“ – Казанлък се съхранява и монета на
император Леополд I (1658 – 1705), сечена за Унгария през 1667 г. Тя е
предадена със същия протокол и, според мен, принадлежи към тази
колективна находка.
Най-ранна монета. При условие, че липсва информация за
османските монети в находката, най-ранни са двете полски монети от
1621 г.
Най-късна монета. Ако унгарската монета от 1667 г. е част от
съкровището, тя е най-късната; в противен случай ще бъде
льовенталерът от 1647 г. (чиято съдба остава неизвестна).
Характеристика. Находката от Конаре спада към смесените
съкровища с османски и европейски монети. Обърканата информация и
противоречащите си данни от публикациите и инвентарната книга на
ИМ „Искра“ – Казанлък за тази интересна находка не дават възможност
за категоричен анализ. Може би се касае за находка с монети от малък
хронологичен диапазон (дори и унгарската монета да е част от
съкровището) – вероятно между 25 и 45 г., т.е. монетите вероятно са
събрани в рамките на един човешки живот.
35. Кортен (Сливенско)
Откриване. Находката е открита случайно при оран през 1960 г. в
землището на село Кортен (общ. Нова Загора). В публикациите се
споменава, че 24 монети са предадени в ИМ – Нова Загора.
Публикации. Находката само се споменава (Герасимов 1963: 259;
Харитонов 1998: 277, № 249; Теодосиев 2017а: 450).
Състав. Първоначалният състав на находката не е известен. В ИМ –
Нова Загора са предадени 24 талера на Белгийската конфедерация.
Най-ранна монета. Липсват данни.
Най-късна монета. Липсват данни.
Характеристика. На базата на оскъдните запазени данни за тази
находка, може да се предположи, че това е еднородна находка,
съдържаща само нидерландски талери (льовенталери?).

ИМ „Искра“ – Казанлък, ИН 3564.
ИМ „Искра“ – Казанлък, ИН 3560, 3561, 3563.
59
ИМ „Искра“ – Казанлък, ИН 3562.
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36. Кръстина (Бургаско)
Откриване. Съкровището е открито през 1956 г. в околностите на
село Кръстина (общ. Камено). Откупено е от РИМ – Бургас 60.
Публикации. Находката се споменава нееднократно (Герасимов
1959: 358; Харитонов 1998: 278-279, № 255; Карайотов 2000: 81; Иванов
2005: 58-61; 2011: 79-80; Кръстев 2014в: 549; 2014г: 117; Теодосиев 2017а: 4041). Не е публикувана изцяло.
Състав. В първата публикация се посочва общ брой на монетите 39.
Толкова са и според инвентарните номера в РИМ – Бургас. Иван
Карайотов посочва също 39 бр., но в бележката под линия са описани 47
монети. Христо Харитонов посочва общ брой на монетите – 40. По
държави те се разпределят както следва: Белгийска конфедерация – 3
талера (1639, 1665); Лотарингия – 1 бр. (тестон); Бранденбург – 4 бр.
четвъртталери на Георг Вилхелм (1619 – 1640); Франция – 11 бр. на Анри IV
(1589 – 1610) и Луи XIV (1643 – 1715) (10 бр.); Реч Посполита – 18 бр.
четвъртталери на Сигизмунд III (1587 – 1632) от 1600 до 1624 г.: Свещена
Римска империя – талери на Матеус I (1612 – 1619), Фердинанд II (1619 –
1637) и Фердинанд III (1637 – 1657).
Най-ранна монета. Вероятно най-ранна е монетата на френския
крал Анри IV (1586 – 1610).
Най-късна монета. Най-късната сигурно датирана монета е талер
на Белгийската конфедерация от 1665 г., но е възможно някоя от
неописаните подробно френски монети да е по-късна.
Характеристика. Съкровището от Кръстина спада към групата на
еднородните колективни находки, съдържащи само европейски монети.
Противоречивите данни за състава му не ни дават възможност за позадълбочен
анализ.
Наличните
сведения
показват,
че
представителството на държави и номинали е широко. Хронологичният
диапазон на находката вероятно е около век.
37. Куртово Конаре (Пловдивско)
Откриване. Неизвестно кога при прокопаване на изкоп за канал е
открита находка от 6 бр. монети в м. Курт сю в землището на село
Куртово Конаре (общ. Стамболийски). Съхраняват се в РАМ – Пловдив 61.
Публикации. През 1963 г. Христо Джамбов споменава за колективна
монетна находка от 3 монети (Джамбов 1963: 157-158), а по-късно Камен
Колев през 1980 г. споменава за още 3 (Колев 1980: 86, № 4956). Христо
Харитонов ги описва като две отделни находки (Харитонов 1998: 279, №
256 и 257). Николай Теодосиев предполага, че става въпрос за една и

60
61

РИМ – Бургас, ИН 881 – 919.
РАМ – Пловдив, ИН 4952.
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съща находка (Теодосиев 2017а: 374), постъпила на два етапа в РИМ –
Пловдив.
Състав. Находката се състои от 6 талера на Белгийската
конфедерация 1638 (4 бр.), 1651 и 1666 г. Освен монети, съкровището
съдържа и накити: 2 обеци, 2 малки украшения, 3 метални пластинки, 5
метални маниста и част от сребърна верижка.
Най-ранна монета. Най-ранни са монетите от 1638 г.
Най-късна монета. Най-късна е монетата от 1666 г.
Характеристика. Касае се за еднородна малка находка, съдържаща
единствено нидерландски монети от кратък хронологически диапазон.
По-подробни данни за монетите не са известни на този етап.
38. Лютиброд (Врачанско)
Откриване. Находката е открита под каменна плоча през 1935 г. от
трудовак в м. Шишмановец в землището на село Лютиброд (общ.
Мездра). Съкровището е разпръснато.
Публикации. За находката се споменава няколко пъти (Герасимов
1937: 318; Харитонов 1998: 282, № 270; Теодосиев 2017а: 189).
Състав. Съкровището се е състояло от 2 сребърни обеци, част от
прочелник и 81 сребърни монети. Те се разпределят по държави и
номинали по следния начин: Свещена Римска империя – 9 бр.: 6 талера
на Матеус I (1612 – 1619), 2 на Фердинанд II (1619 – 1637) и 1 на Фердинанд
III (1637 – 1657); Белгийска конфедерация – 5 талера от 1605, 1609, 1648,
1650 и 1684 г.; Дубровник – 19 бр. грошове от 1650 – 1689; Реч Посполита –
9 бр., от които: 6 бр. на Сигизмунд III (1587 – 1632) – талер и 5 монети от 3
гроша от 1590, 1587, 1595, 1598 и 1601; Владислав IV (1632 – 1648) – 3 бр.
монети от 3 гроша от 1642, 1645 и 1646 г.; Франция – 2 бр. на Анри IV (1589
– 1610) 62 – талер? (вер. франк?) и 1/12 екю на Луи XIV (1643 – 1715);
неопределени – 37 бр. европейски и османски – силно изтрити.
Най-ранна монета. На базата на известните данни това е полската
монета от 1590 или френската на Анри IV, ако е от началото на
управлението му, което започва през 1589 г.
Най-късна монета. Дубровнишката монета от 1689 г. или монета на
Луи XIV от последните години на управлението му.
Характеристика. Съкровището от село Лютиброд принадлежи към
групата на смесените съкровища с османски и европейски монети. За
Христо Харитонов причислява монетите към управлението на Шарл X и
посочва 1589 – 1590 като негови години на управление (в действителност той
управлява 1824 – 1830). Възможно е тук да е станало объркване и да се касае за
лотарингски монети на херцог Карл (Шарл) IV (1624 – 1675, с прекъсвания),
(които са разпространени в българските земи под османска власт) или да е имал
предвид Карл V, който е само претендент за трона, умира през 1590 г. и реално
не управлява и до този момент на него не са атрибутирани монети.
62
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съжаление, данните за неговия състав са непълни. Липсват каквито и да
било сведения за османските монети – дори не е известен точният им
брой. Също така, за нидерландските монети не са споменати
провинциите, в които са отсечени. Френските монети не са описани
подробно, липсват сведения дори за годините на отсичането им. На
базата на съхранените за съкровището данни, може да се заключи, че
хронологичният му диапазон е поне 100 години. Изключително
любопитно е присъствието на талер на Сигизмунд III (ако е вярно описан
и не става въпрос за монета от ¼ талер), както и на монети на крал
Владислав IV (1632 – 1648). Последните са единствените на този полски
владетел, документирани в находка от българските земи.
39. Медникарово (Старозагорско)
Откриване. Находката е открита през 1936 г. в м. Бичкиджийницата
в землището на село Медникарово (общ. Гълъбово). Съкровището е
разпръснато.
Публикации. Съкровището не е публикувано, а за него само се
споменава (Герасимов 1937: 322; Харитонов 1998: 283, № 275; Теодосиев
2017а: 516).
Състав. Находката се е състояла от неизвестен брой монети. Тя е
довела изследователите до пълно объркване! В първоначалното ѝ
описание от Тодор Герасимов, без да е посочен брой, се споменава за
талери на австрийските императори Максимиан (1617), Леополд (1632) и
архидук Фердинанд; от испанския крал Фелипе II (1556 – 1598) и
Белгийската конфедерация (Батавия) (Герасимов 1937: 322). Христо
Харитонов приема, че Максимиан всъщност е император Максимилиан
II (1564 – 1576) (Харитонов 1998: 283), без да посочва, че монетата е
отсечена през 1617 г. Николай Теодосиев пък смята, че тя всъщност
принадлежи на император Матеус I (1612 – 1619) (Теодосиев 2017а: 516),
понеже той управлява през 1617 г. Без съмнение тук става въпрос
всъщност за известните талери на австрийския ерцхерцог (на Горна
Австрия) Максимилиан I (1590 – 1619), сечени в значителни количества
именно през 1617 г. в монетарницата на град Хал (Тирол). Архидук
Фердинанд всъщност е австрийският ерцхерцог Фердинанд I (1564 –
1595) 63, който сече големи количества талери без означена върху тях
година в монетарниците на Хал и Грац. Теодосиев съвсем правилно
предполага, че Леополд всъщност е австрийският ерцхерцог Леополд V
(1619 – 1632) (Теодосиев 2017а: 516). Няма никакви сведения за
нидерландската монета (или монети).
63
Христо Харитонов приема, че става въпрос за Фернандо I Арагонски и Изабела
Кастилска (1469 – 1516) (Харитонов 1998: 283). Всъщност при подобно описание
практически е невъзможно да сме напълно сигурни какви точно са монетите.
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1598).

Най-ранна монета. Вероятно на испанския крал Фелипе II (1556 –

Най-късна монета. Въз основа на наличните данни, вероятно
талерът на австрийския ерцхерцог Леополд V (1619 – 1632). По неизвестни
причини Николай Теодосиев приема, че най-късната монета в находката
е от около 1650 г.? (Теодосиев 2017а: 516).
Характеристика. Съкровището от Медникарово спада към
находките, които съдържат единствено европейски монети. На базата на
приведеното описание може да се заключи, че за науката е изгубена една
изключително интересна находка.
40. Миланово (Шуменско)
Откриване. Находката е открита случайно през 1969 г. близо до
село Миланово (общ. Велики Преслав). Монетите били поставени в
глинено гърне. Откупена е от РИМ – Шумен. Васил Хараланов се
запознал с находката и публикуваните сведения дължим на него.
Публикации. За находката се споменава няколко пъти (Gerasimov
1979: 138; Харитонов 1998: 282, № 272 64; Теодосиев 2017а: 577).
Състав. За състава на находката се твърди, че съдържа повече от
1000 сребърни османски и европейски монети от XVI – XVII в. Измежду
тях са описани следните: Свещена Римска империя – монети от
неопределен номинал на Фердинанд II (1619 – 1637) и Фердинанд III (1637 –
1657); Белгийска конфедерация – неопределен брой талери и ½ талери с
непосочени години; Испания – неопределен номинал и брой на Фелипе
III (1598 – 1621) и Фелипе IV (1621 – 1665); Реч Посполита – талери и ¼
талери на Стефан Батори (1576 – 1586) и Сигизмунд III (1587 – 1632);
Франция – грошове (т.е. 1/12 екю) на Луи XIV (1643 – 1715); Лотарингия –
неизвестен брой и номинал; Османска империя – неизвестен брой и
номинал.
Най-ранна монета. Сред описаните монети – тези на Стефан
Батори (1576 – 1586).
Най-късна монета. Вероятно тези на Луи XIV (1643 – 1715) или на
Фелипе IV (1621 – 1665).
Характеристика. Съкровището се числи към смесените находки с
османски и европейски монети. На базата на оскъдните публикувани
данни може да се каже, че то вероятно съдържа интересни монети, а
хронологичният му диапазон може би е повече от 100 години. Липсва поСъществува известно разминаване в информацията за селото, в което е
намерена находката. Христо Харитонов предава името на селото като Малиново
(дн. Божурка), а действително съществува село Божурка в общ. Върбица
(Харитонов 1998: 282). Николай Теодосиев счита, че това е грешка и
съкровището е от землището на село Миланово, общ. Велики Преслав
(Теодосиев 2017а: 577).
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конкретна информация за нидерландските монети, но вероятно става
въпрос за льовенталери и ½ льовенталери.
41. Михайлово (Старозагорско)
Откриване. През 1964 г. било изкопано гърне в село Михайлово
(общ. Стара Загора). То съдържало неизвестен брой монети. Находката е
разпръсната.
Публикации. За съкровището се споменава няколко пъти
(Герасимов 1965: 249; Харитонов 1998: 283, № 277; Теодосиев 2017а: 516).
Състав. Находката съдържала неизвестен брой талери на
Белгийската конфедерация. Тодор Герасимов видял 3 бр., отсечени през
1660 г. Други данни не са съхранени.
Най-ранна монета. Липсват данни.
Най-късна монета. Липсват данни.
Характеристика. Очевидно се касае за еднородно съкровище,
съдържало единствено нидерландски талери (вероятно льовенталери).
42. Михалци (Великотърновско)
Откриване. През 1914 г. в околностите на село Михалци (общ.
Павликени) били намерени около 15 кг талери. По-голямата част от тях
били продадени на златари за претопяване. В НАИМ – София били
изпратени само 9 монети.
Публикации. Находката е спомената два пъти (Мушмов 1915: 275;
Теодосиев 2017а: 135).
Състав. Има информация само за монетите, предадени в НАИМ –
София: 8 бр. „белгийски“ от средата на XVII в. и австрийски талер на
свещения римски император Карл VI (1711 – 1740) от 1727 г. Други
сведения за монетите липсват.
Най-ранна монета. Липсват данни.
Най-късна монета. Липсват данни.
Характеристика. На базата на съхранените сведения, може да се
каже единствено, че става въпрос за находка, съдържаща само
европейски сребърни монети от голям номинал.
43. Мраморен (Врачанско)
Откриване. Находката е открита през 1969 г. при издълбаването на
дъното на реката край село Мраморен (общ. Враца). Екскаваторът
изровил от чакъла и разпръснал голям брой сребърни монети. 20 от тях
са откупени от РИМ – Враца.
Публикации. Находката се споменава няколко пъти (Gerasimov 1979:
138; Харитонов 1998: 284, № 280; Теодосиев 2017а: 189-190), без да е
публикувана изцяло.
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Състав. Според публикуваните сведения, находката съдържала
само западноевропейски монети – грошове (т.е. 1/12 екю) на Луи XIV (1643
– 1715), талери на Белгийската конфедерация (вероятно льовенталери?) и
др.
Най-ранна монета. Липсват данни.
Най-късна монета. Липсват данни.
Характеристика. Запазените за находката сведения показват, че се
касае за еднородна находка, съдържаща само западноевропейски
сребърни монети. Поради оскъдните сведения и поради факта, че дори и
монетите в РИМ – Враца не са публикувани до този момент, нищо поконкретно за съкровището не може да се каже. Не са известни нито
годините на отсичане, нито броят, нито каквито и да било други
сведения за нидерландските монети. Относно времето на трезоризиране,
трудно може да се каже нещо по-конкретно, дори и само поради
продължителното управление на крал Луи XIV (1643 – 1715).
44. Невестино (Кюстендилско)
Откриване. Съкровището е открито през 1972 г. при неизвестни
обстоятелства в землището на село Невестино. Находката е разпръсната
сред частни лица. По-нататъшната ѝ съдба е неизвестна.
Публикации. За находката се споменава няколко пъти (Юрукова
1977: 73; Харитонов 1998: 284, № 281; Теодосиев 2017а: 251).
Състав. Находката се е състояла от над 300 сребърни монети.
Йорданка Юрукова описва следните: Белгийска конфедерация – 6 бр.
талери от 1633 (2 бр.), 1641, 1649 (2 бр.) и 1651; Испания – талер на Фелипе
IV (1621 – 1665) от 1642 г. и 11 османски акчета на Мурад IV (1623 – 1640).
Най-ранна монета. Непълни данни; сред изброените – монетите на
Мурад IV (1623 – 1640).
Най-късна монета. Непълни данни; сред изброените – талерът на
Белгийската конфедерация от 1651 г.
Характеристика. Съкровището спада към смесените съкровища с
османски и европейски монети. В състава му няма нищо необичайно –
съдържа типични за нашите земи монети. Николай Теодосиев счита, че
то е принадлежало на „турски спахия, който е загинал като участник във
войните на Османската империя срещу Полша и Австрия в периода 1662
– 1675 г.“ (Теодосиев 2017а: 251). Напълно е възможно обаче монетите да
са били притежание и на българин или на представител на друга
народност (арменец, евреин или европейски търговец), а съкровището да
е укрито поради настъплението на австрийските войски през 1688 – 1689
г.
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45. Никопол (Плевенско)
Откриване. Съкровището е открито при изкопни работи в центъра
на град Никопол през 1966 г. Съхранява се в РИМ – Плевен.
Публикации. Находката не е публикувана, но е коментирана
няколко пъти (Герасимов 1967: 188; Харитонов 1998: 286, № 291; Теодосиев
2017а: 342).
Състав. Съкровището се състои от 20 монети, които се разпределят
както следва: Белгийска конфедерация – 2 бр. талери; Реч Посполита – 7
бр. на Сигизмунд III (1587 – 1632): 2 бр. ½ талер (по-вероятно ¼ талер) и 5
бр. грош (по-вероятно 3 гроша); Франция – грош (т.е. 1/12 екю): 1 бр. на
Луи XIII (1610 – 1643) и 6 бр. на Луи XIV (1643 – 1715); Османска империя –
Мехмед IV (1648 – 1687): пара (4 бр.).
Най-ранна монета. Недостатъчни данни.
Най-късна монета. Недостатъчни данни.
Характеристика. Съкровището от Никопол принадлежи към
групата на смесените находки, съдържащи османски и европейски
сребърни монети. Като цяло (ако се доверим на описанието) то съдържа
предимно по-дребни по номинал монети. Освен това, общият им брой е
скромен – 20 екземпляра. Стойността му в онази епоха не е много висока.
46. Овчага (Варненско)
Откриване. Съкровището е открито в района на овчарник на
бившето ТКЗС в землището на село Овчага (общ. Провадия). Съхранява
се в ИМ – Провадия 65. Не е известно дали това е целият състав на
находката.
Публикации. Съкровището е коментирано няколко пъти (Герасимов
1962: 231; Харитонов 1998: 286, № 291; Теодосиев 2017а: 87). Публикувано е
изцяло (Кръстев, Митев, Георгиев 2016: 125-145).
Състав. Съкровището се състои от 75 монети (73 османски и 2
европейски). Всички те са сребърни. Османските монети се разпределят
както следва (7 монети не могат да бъдат определени): Ахмед I (1603 –
1617) – 2 бр. акчета (едното отсечено в Ханджа); Осман II (1618 – 1622) – 3
акчета (2 от тях отсечени в Кустантиние и Ханджа); Мурад IV (1623 – 1640)
– 4 акчета (отсечени в София, Белград и две в Кустантиние); Ибрахим I
(1640 – 1648) – 34 акчета (28 бр. – Кустантиние, 2 – Мъсър, 3 –
монетарницата не се чете); Мехмед IV (1648 – 1687) – 23 акчета (9 –
Кустантиние, 5 – Белград, 9 – монетарницата не се чете).
Европейските монети в съкровището са само две. Първата е на
Белгийската конфедерация – флорин на град Зволе, отсечен през 1621 г. и
с титулатурата на вече мъртвия свещен римски император Матеус I (1612
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ИМ – Провадия, ИН 245-253-3.
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– 1619). Втората е на Република Дубровник – грош (гросето), отсечен през
1645 г.
Най-ранна монета. Монетите на султан Ахмед I (1603 – 1617).
Най-късна монета. Монетите на султан Мехмед IV (1648 – 1687).
Характеристика. Съкровището от Овчага принадлежи към групата
на смесените находки, съдържащи османски и европейски сребърни
монети. Като цяло то съдържа най-вече дребни номинали.
Хронологичният му диапазон (между 31 – 84 години) не е необичаен или
изненадващ. Подобен състав е известен от редица находки от България,
както и от такива извън нейните граници (вж. напр.: Rohn, Barnes,
Sanders 2009: 611-612, № 22-25). На практика двете европейски монети
имат тегло от 20,64 г, докато всички 73 османски монети – едва 19,33 г.
47. Оряхово (Врачанско)
Откриване. През 1941 г. в околностите на града при оране в нива е
открито съкровище от 140 монети, поставени в глинено гърне. Находката
е разпръсната.
Публикации. Находката се споменава няколко пъти (Герасимов
1946: 237; Харитонов 1998: 289, № 308; Теодосиев 2017а: 190).
Състав. Съкровището се състои от 140 сребърни османски и
европейски монети. Описани са 139 бр. (вероятно една от монетите е
неопределима). Те се разпределят както следва: Свещена Римска
империя – 6 бр. талери: на Матеус I (1612 – 1619) (4 бр.) и Фердинанд III
(1637 – 1657) (2 бр.); Белгийска конфедерация – 10 бр. талери от 1616, 1622,
1632, 1639, 1646, 1647, 1648, 1652 и 1655 г. (на един годината не личи); Реч
Посполита – 64 бр. на: Стефан Батори (1576 – 1586) – 6 бр. грош (повероятно 3 гроша) и Сигизмунд III (1587 – 1632) – 14 бр. ¼ талер и 44 бр.
грош (по-вероятно 3 гроша); Бранденбург – 5 бр. ¼ талери на: Георг
Вилхелм (1619 – 1640) – 3 бр. и на Фридрих Вилхелм (1640 – 1688) – 2 бр.;
Трансилвания – грош (по-вероятно 3 гроша) на Габриел Батори (1608 –
1613); Франция – 39 бр. грош (т.е. 1/12 екю) на Луи XIV (1643 – 1715);
Османска империя – 14 акчета (не се посочва султан).
Най-ранна монета. Някоя от монетите от управлението на Стефан
Батори (1576 – 1586).
Най-късна монета. Недостатъчни данни – вероятно някоя от
френските монети на Луи XIV (1643 – 1715) или от бранденбургските на
Фридрих Вилхелм (1640 – 1688).
Характеристика. Съкровището от Оряхово спада към групата на
смесените съкровища с османски и европейски монети. Интересното при
него е силното преобладаване на европейските монети дори и по брой.
Прави впечатление, че то е съдържало монети от много държави и
владетели, включително и от по-едри номинали. Общата стойност на
монетите по онова време не е малка, въпреки че на базата на наличните
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данни, тя трудно би могла да бъде изчислена. Така например не е
напълно ясно какво се има предвид под талери на Белгийската
конфедерация (льовенталери?). На нидерландските монети не са
отбелязани и провинциите. Също така е възможно монетите на
Свещената Римска империя (в публикациите – Австрия), описани като
талери, всъщност да са флорини от 28 щюбера. Много любопитно е
наличието на монети на бранденбургския херцог Фридрих Вилхелм (1640
– 1688). До този момент други негови монети не са публикувани от
нашите земи. Можем само да съжаляваме, че тази толкова интересна
находка е безвъзвратно изгубена за науката.
48. Патреш (Великотърновско)
Откриване. Съкровището е открито случайно при обработка на
земята през 1964 г. в землището на село Патреш (общ. Павликени).
Публикации. Находката е коментирана няколко пъти (Ангелов 1964:
88-89; Харитонов 1998: 291, № 314; Теодосиев 2017а: 137-138).
Състав. Освен монети, съкровището съдържало и 2 сребърни
гривни и колан от сребърна плетена тел. В РИМ – Велико Търново били
предадени 53 монети 66 – всичките европейски. Не е известно дали това е
целият състав на находката. Монетите се разпределят както следва:
Свещена Римска империя – 27 бр. на: Фердинанд I (1556 – 1564) (1 бр.),
Матеус I (1612 – 1619) (9 бр. ½ талер), Фердинанд II (1619 – 1637) (6 бр.),
Фердинанд III (1637 – 1657) (8 бр.), Карл VI (1711 – 1740) (3 бр.); Белгийска
конфедерация – 17 бр. талери от 1630, 1633, 1638, 1640, 1641, 1644 (2 бр.),
1648, 1653, 1664, 1673, 1674 и 1683 (неопределени – 4 бр.); Реч Посполита – 9
бр. от ¼ талер на Сигизмунд III (1587 – 1632).
Най-ранна монета. По всяка вероятност това е монетата от
неопределен номинал на император Фердинанд I (1556 – 1564).
Най-късна монета. Някоя от монетите с неопределен номинал на
император Карл VI (1711 – 1740).
Характеристика. Съкровището от Патреш спада към еднородните
находки, съдържащи само европейски монети. От приведеното описание
личи, че то включва предимно едри номинали. Нидерландските монети
са описани само по години, но не и по номинали и провинции.
Представените държави са типични за нашите земи, но на базата на
оскъдните публикувани данни по-точни изводи трудно могат да бъдат
направени.
49. Певец (Търговищко)
Откриване. Съкровището е намерено в м. Юртлука, южно от село
Певец (общ. Търговище), в района, където е било разположено селото до
66

РИМ – Велико Търново: ИН 2048 – 2102.
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XVIII в. През 1964 г. находката е предадена в Исторически музей –
Търговище, където се съхранява и до днес 67. Не е известно дали това е
целият състав на съкровището.
Публикации. Находката е изцяло публикувана (Конаклиев 1997: 176192) 68. По неизвестни причини тази важна находка е убягнала от
вниманието на учените, въпреки че статията на Ангел Конаклиев е
налична дори и в Интернет.
Състав. Колективната монетна находка от с. Певец се състои от 41
сребърни европейски монети: 20 бр. на Реч Посполита, 15 испански, 2
бранденбургски, 1 на Ерцхерцогство Австрия, 1 льовенталер на
Белгийската конфедерация, 1 лотарингски тестон и 1 венециански ½
сребърен дукат. От изключителна важност е наличието в съкровището
на монета, по-ранна от периода на голямата криза в Османската империя
– на испанските владетели Фернандо Арагонски и Изабела Кастилска. От
територията на България е публикувана само още една такава монета (в
съкровището от София – Министерски съвет). Единствената
нидерландска монета в находката е льовенталер на провинция Холандия
от 1589 г.
Най-ранна монета. Най-ранна е испанската монета от 4 реала на
Фернандо и Изабела. Тя е без отбелязана емисионна година, а
съвместното управление на двамата владетели се отнася към периода
1474 – 1504.
Най-късна монета. Ангел Конаклиев счита за най-късна
венецианската монета на дожа Алвизе Мочениго (1722 – 1731). Очевидно
авторът има предвид Алвизе III Себастиано Мочениго, управлявал в
периода 1722 – 1732 г. Общо взето разграничаването на монетите от ½
сребърен дукат при дожите с име Алвизе Мочениго (четирима на брой) е
спорно. Но наличието на инициалите на монетния майстор PM (Piero
Magno, Piero Manolesso или Piero Morosini) отнася въпросната монета
много по-вероятно към Алвизе II Мочениго (1700 – 1709).
Характеристика. Съкровището от село Певец спада към
еднородните
находки,
съдържащи
само
европейски
монети.
Характерното при него е наличието на значително разнообразие сред
представените държави, владетели и номинали. Но най-любопитна е
значителната хронологическа разлика между най-ранната и най-късната
монета – около два века.
РИМ – Търговище, ИН 137 и 194.
Авторът на публикацията Ангел Конаклиев (въпреки че въпросните монети са
далеч от основните му интереси) е публикувал съкровището много прецизно и
надлежно (с някои дребни неточности, характерни като цяло за авторите от 90те години на XX в.). Публикацията, в която умело са вмъкнати и редица
исторически данни, е придружена от подробен каталог със снимки на всяка
монета.
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50. Петрич (Благоевградско)
Откриване. Находката е открита случайно при ремонт на
канализационна шахта в град Петрич през 1948 г. Част от монетите
(около 106 бр.) са предадени в НАИМ – София.
Публикации. Находката е коментирана няколко пъти. Първи
сведения за нея дава Тодор Герасимов в ежегодния бюлетин на
колективните монетни находки (Герасимов 1950: 325). Христо Харитонов
по-късно съществено коригира съдържанието на находката; вероятно е
получил допълнителна информация за състава на съхраняваните в
НАИМ – София екземпляри или е работил лично с монетите (Харитонов
1998: 292, № 319). За последен път е коментирана от Николай Теодосиев в
описа му на колективните монетни находки от България (Теодосиев
2017а: 18-19).
Състав. Находката се е състояла само от европейски монети – общо
213 бр. Според непълните публикувани до този момент описания те се
разпределят както следва: Свещена Римска империя – 44 бр. на: Матеус I
(1612 – 1619) – 12 талера, Фердинанд II (1619 – 1637) – 5 талера (1619 – 3 бр.,
1621, 1632), Фердинанд III (1637 – 1657) – 9 талера (1645, 1646, 1653, 1656 и 5
бр. без година), Леополд I (1658 – 1705) – 16 талера (1659, 1660); Белгийска
конфедерация – 152 бр. талери от 1609, 1615, 1616, 1617, 1622, 1633, 1634, 1635,
1636, 1637, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1657,
1659, 1660, 1661, 1662, 1664, 1676; Испания – 15 бр. талери (т.е. 8 реала) на
Фелипе III (1598 – 1621), Фелипе IV (1621 – 1665) – 12 бр. талери от 1622, 1623,
1625, 1629 (3 бр.), 1631, 1635 (2 бр.), 1636, 1649 (2 бр.), Карлос II (1665 – 1700) –
2 бр. талери от 1683 г.; Реч Посполита – Сигизмунд III (1587 – 1632) – ½
талер; Саксония – 3 бр. на Август (1553 – 1586) от 1577, Йохан Георг (1611 –
1656) от 1642 и Кристиан Йохан 69.
Най-ранна монета. Най-ранен е саксонският талер на херцог
Август от 1577 г.
Най-късна монета. Най-късната монета в съкровището (според
приведеното описание) е испанската на крал Карлос II от 1683 г.
Характеристика. Съкровището от Петрич е сред найемблематичните монетни находки от нашите земи. То принадлежи към
групата на еднородните находки, съдържащи само европейски монети.
На базата на непълните приведени данни могат да се направят някои
изводи. Находката съдържа монети от едър номинал – предимно талери.
Стойността ѝ е доста висока за онази епоха. Преобладават най-вече
Саксонски херцог с такова име не съществува. Не е отбелязана и годината на
отсичане на монетата. Възможно е тук да се има предвид талер от времето на
съвместното монетосечене на тримата херцози Кристиан II, Йохан Георг и
Август от периода 1601 – 1611 г.
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талерите на Белгийската конфедерация от хронологичния диапазон 1609
– 1676 г. За съжаление авторите не са описали монетите по провинции.
Въпреки че монетарниците при испанските монети също не са посочени,
може да се предположи, че се касае за екземпляри, отсечени на
територията на самата Испания, а не в колониите, понеже монетите са
определени по владетели и години. Надявам се, че в близко бъдеще тази
интересна находка ще бъде изцяло публикувана.
51. Пешаково (Видинско)
Откриване. Находката е открита през 1962 г. край село Пешаково
(общ. Видин). Освен 329 70 сребърни и медни монети, тя съдържа и части
от сребърни накити – колани, огърлици, гривни. Обстоятелствата около
намирането на съкровището не са изяснени, което оставя множество
отворени въпроси. Това, което е известно е, че трима жители на село
Пешаково се опитали да го предадат в бюро за изкупуване на благородни
метали към тогавашния промкомбинат във Видин. Въпреки опитите на
музейните служители да получат повече сведения за находката, те
остават без резултат. Все пак, съкровището е било откупено и днес се
съхранява в РИМ – Видин 71.
Публикации. Находката е публикувана няколко пъти. Пръв за нея
споменава Тодор Герасимов (Герасимов 1964б: 243). Няколко години след
това Цветана Филипова публикува накитите, давайки кратки сведения и
за монетите (Филипова 1966: 5-8). Фионера Филипова и Панайот
Шидеров много по-подробно публикуват съдържащите се в съкровището
монети (Филипова, Шидеров 1990: 28-40). Находката е коментирана и в
описите на колективните монетни находки на Христо Харитонов
(Харитонов 1998: 293-294, № 321) и Николай Теодосиев (Теодосиев 2017а:
173-174).
Състав. Съкровището се състои от сребърни накити и сребърни и
медни монети с общо тегло от 3870 г (Филипова 1966: 5) (19 бр. от
европейските монети не са били определени).
Монетите на Османската империя са 44 бр.: мангър на Баязид II
(1481 – 1512), 3 акчета на Сюлейман I (1520 – 1566), акче на Мурад III (1574 –
1595), 3 бр. медини на Ахмед I (1603 – 1617), онлук и акче на Мустафа I (1617
– 1618; 1622 – 1623), 2 бр. пара на Мурад IV (1623 – 1640), бешлик на
Ибрахим I (1640 – 1648) (още 5 монети са определени несигурно), пара на
Мехмед IV (1648 – 1687) (останалите 25 османски монети не са
определени).
На Белгийска конфедерация принадлежат 31 монети, от които 20
льовенталера, 5 половин льовенталера и 6 флорина. По провинции и
70
71

Николай Теодосиев посочва общ брой на монетите 328 (Теодосиев 2017а: 173).
РИМ – Видин, ИН 694.
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градове те се разпределят както следва: Гелдерланд – льовенталер от 1641
г.; Кампен (9 бр.) – 6 льовенталера от 1641, 1648, 1682 (2 бр.), 1684, 1686 и 3
бр. флорини от времето на свещения римски император Матеус I (1612 –
1619); Утрехт (7 бр.) – 5 льовенталера от 1607, 1644, 1646, 1688 и 2 монети от
½ льовенталер от 1644; Оверийсел (2 бр.) – льовенталер от 1633 и ½
льовенталер от 1644; Фрисландия (2 бр.) – льовенталер без година и от
160[-]; Западна Фрисландия (2 бр.) – льовенталери от 1623 и 1629;
Холандия (3 бр.) – 2 силно изтрити льовенталера и ½ льовенталер без
година; Давентер (2 бр.) – льовенталер от 1687 и ½ льовенталер от 1640;
Зволе (3 бр.) – 2 бр. флорини без година, от управлението на свещения
римски император Матеус I (1612 – 1619) и 1 бр. с девиза на града.
В съкровището се съдържат следните монети на Свещената Римска
империя: 17 флорина от 28 щюбера. 14 бр. са сечени в град Ембден – 6 при
управлението на Фердинанд II (1619 – 1637) и 8 при Фердинанд III (1637 –
1657). При управлението на същия император са отсечени други 3
флорина в херцогството Олденбург-Делменхорст. В Австрия са сечени
следните монети. При Леополд I (1657 – 1705) – 3 монета от 10 кройцера
(без година), 1 монета от 6 кройцера (1678 г.), както и 3 монети за
Унгария: от 15 кройцера и 2 от 6 кройцера (и двете от 1674 г.). В
съкровището се съдържат още две австрийски монети от XVIII в. – 17
кройцера на Франц I (1745 – 1765) от 1750 и 20 кройцера на Франциск I
(1792 – 1835) от 1810 г.
Бранденбургските монети (4 бр.) са от често срещаните в нашите
земи ¼ талери на Георг Вилхелм (1619 – 1640) (2 бр. от 1622 и 2 бр. от 1624
г.). Те принадлежат към два различни типа, отличаващи се по
изображението на херцога – с хермелинова мантия или с военни
доспехи.
Разнообразни са монетите на Реч Посполита (96 бр.), като са
представени трима владетели. В съкровището от Пешаково се съдържат
рядко срещаните в българските земи монети от 1 грош на Сигизмунд I
(1506 – 1548) (единият от 1547 г.), сечени в Литва. Монетите на Стефан
Батори (1576 – 1586) са 7 на брой и всички са от 3 гроша: 6 сечени в Литва
през 1576, 1580 (3 бр.), 1583 и 1 в Рига. Най-многобройни са монетите на
Сигизмунд III (1587 – 1632) – 87 монети. Четвъртталерите са общо 42, като
25 от тях са сечени в Кралство Полша през 1621, 1622 (4 бр.), 1623 (4 бр.),
1624 (7 бр.) (при 9 монети не личат годините), а 17 за град Данциг от 1612
(2 бр.), 1613, 1623 (3 бр.), 1624 (7 бр.), 1625 (3 бр.) (при 1 екземпляр годината
не личи). Монетите от 6 гроша са 3 на брой и са отсечени през 1596 г.
При монетите от 3 гроша са засвидетелствани най-малко 3 монетарници
(без те да са определени от авторите) при полските монети (общо 36 бр.)
от следните години: 1590, 1593, 1594 (2 бр.), 1595, 1596, 1597 (9 бр.), 1598 (4
бр.), 1599 (4 бр.), 1600 (2 бр.), 1601, 1605 (2 бр.) (при 8 монети годината не
се чете).
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Дубровнишката република е представена с два типа монети (общо
70 бр.) в съкровището. Тройните грошове са два и са отсечени през 1629 и
1640 г. Останалите 68 екземпляра са монети от един грош от следните
години: 1632, 1633 (2 бр.), 1647, 1649, 1652, 1653, 1655, 1656, 1657, 1658, 1660,
1662, 1665, 1682 (3 бр.), 1683 (3 бр.), 1684 (2 бр.), 1686, 1688 и 1689 (2 бр.) (при
останалите 42 монети годините не личат).
В съкровището от Пешаково се съдържат и две трансилвански
монети – тройни грошове. Първата от тях е на княз Сигизмунд Батори
(1581 – 1602), отсечена през 1596 г. Втората е постумна емисия от 1608 г. на
Ищван Бочкай (1605 – 1606) 72.
Испанските монети са 6 бр. Всички са с неправилна форма и са
осемреалови. Авторите на публикацията (Филипова, Шидеров 1990: 29,
39) отнасят всичките към управлението на Фелипе IV (1621 – 1665),
въпреки че надписи и години не личат. Едва ли можем да се ангажираме
с подобно точно датиране. В същата статия е поместена само една
снимка (пак там: 31, № 25), върху която ясно личи гербът на Португалия
като съставна част на големия испански герб. Т.е. монетата е отсечена в
периода на испанското владичество над тази страна (1580 – 1640) или
най-късно до 1665 г., когато португалският герб е премахнат като
съставна част на големия герб на Испания. От въпросната снимка ясно
личи, че монетата е отсечена в монетарницата на град Мексико.
Освен посочените испански монети, в съкровището има още две,
отсечени за Испанска Нидерландия 73. Първата от тях е на Алберт и
Изабела (1598 – 1621) и е от 1616 г. На базата на приведеното описание и
надписи е пределно ясно, че това е монета от ¼ патагон, отсечен в град
Турне в Графство Ено. Втората е от управлението на крал Фелипе IV и е
отсечена през 1631 г. в град Анверс в Графство Брабант.
Френските монети в съкровището са 18 – всички с номинал 1/12 екю.
От управлението на крал Луи XIII (1610 – 1643) са 2 бр. от 1642 и 1643 г. На
Луи XIV (1643 – 1715) са 16 монети от следните години: 1658 (3 бр.), 1659 (2
бр.), 1660 (3 бр.), 1661 (2 бр.), 1662 (2 бр.), 1663 (4 бр.). Монетите не са
разпределени по монетарници.
На лотарингския херцог Карл (Шарл) IV (1625 – 1675 с прекъсвания)
принадлежи един тестон, отсечен в град Нанси по всяка вероятност през
1629 г.

Вероятно поради спецификата на надписа с титлата крал на Унгария, авторите
на публикацията отнасят тази монета в отделна графа за Унгария (Филипова,
Шидеров 1990: 40), а не я причисляват към трансилванските монети.
73
Фионера Филипова и Панайот Шидеров правилно отнасят към Испанска
Нидерландия монетата на Алберт и Изабела, докато другата е поставена в
графата на Испания. От приведеното описание обаче ясно личи, че и тя е на
Испанска Нидерландия (Филипова, Шидеров 1990: 39, № 273).
72
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От Княжество Монако е една монета от 1/12 екю на Луи I (1662 –
1701), отсечена през 1663 г.
В съкровището се съдържа и една монета на Херцогство Тешин. Тя
е с номинал 3 гроша и е отсечена през 1592 г. при управлението на Адам
Вацлав (1579 – 1617).
Изключително рядко срещани в българските земи под османска
власт са монетите на Кралство Дания. Всъщност тази от съкровището от
Пешаково е единственият публикуван до този момент екземпляр със
сигурност произхождащ от нашите земи. Монетата е датска марка (без
година) и е отсечена в град Копенхаген при управлението на Кристиан IV
(1588 – 1648).
Последните две монети в съкровището са на италианското
княжество Маса ди Луниджана (разположено северно от Пиза и Лука). Те
са луиджино (8 болонини) на княз Алберико II Кибо ди Маласпина (1662
– 1664), отсечени през 1663 г. 74
Най-ранна монета. Най-ранен е българският сребърен грош на цар
Иван Александър с Михаил Асен.
Най-късна монета. Най-късна е австрийската монета на император
Франциск I от 1810 г.
Характеристика. Съкровището от Пешаково е сред найинтересните находки не само от региона, а и от цялата страна. Ощеповече, че то е публикувано. Впечатлява разнообразието на монетите,
като са представени голям брой държави, владетели и номинали. Но в
състава му буди удивление наличието на няколко екземпляра.
Неизяснените обстоятелства около намирането му, както и
неизвестността дали това е цялото съдържание на находката,
предполага, че е възможно да са добавени някои от монетите, което
съществено би променило изводите за времето на неговото укриване.
Прави впечатление, че няколко от монетите са извън
хронологичната рамка на останалите. Още Фионера Филипова и Панайот
Шидеров изказват предположението, че най-вероятно мангърът на
султан Баязид II (1481 – 1512) е попаднал случайно в находката (Филипова,
Шидеров 1990: 28) (най-малко, това е единствената медна монета в
съкровището, докато всички останали, както и накитите, са сребърни),
въпреки че е възможно и да е част от нея, поне чисто хронологически.
Значително извън времето на останалите монети е грошът на Иван
Александър, който е най-малко с век и половина по-ранен от акчетата на
Сюлейман I (1520 – 1566) (от приведеното описание не е възможно да се
Авторите на публикацията на съкровището – Фионера Филипова и Панайот
Шидеров – не са успели съвсем точно да определят тези монети, но правилно са
ги отнесли към Италианските държави, въпреки че годините на управление на
Алберико II са сгрешени (Филипова, Шидеров 1990: 40).
74
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установи към коя хронологическа фаза принадлежи). Възможно е тази
монета да не е част от съкровището, въпреки че от друга страна
наличието на доста по-стари монети от благородни метали в съкровища
от XV – XVII в. не е прецедент.
По-важни са най-късните монети в находката. Важно обстоятелство
е, че най-късните османски монети са от управлението на Мехмед IV
(1648 – 1687) и напълно липсват екземпляри от XVIII в., когато е
преодоляна кризата в империята и са въведени курушите (грошовете),
които бързо стават популярни сред населението. Почти всички от
огромния масив европейски монети не преминават границата на края на
XVII в. Изключенията са само две – австрийските монети от 1750 и 1810 г.,
които стоят напълно изолирано от останалите. Още повече поразява
фактът, че най-късната монета е сред най-силно износените, в много
лошо състояние и пробита, което е напълно озадачаващо, предполагайки
продължителна употреба и преизползване с вторична функция. За мен
няма съмнение, че въпросните монети от 1750 и 1810 г. не са част от
съкровището, а са механично добавени впоследствие към него от
намервачите.
Ако коментираните монети действително са добавени механично
от намервачите, то хронологическата рамка се променя съществено. Найранните монети всъщност са османските на султан Сюлейман I (1520 –
1566). Основният масив от монети в съкровището е от периода 1610 – 1640
г. Най-късните сред тях се отнасят към края на 80-те години на XVII в. –
утрехтският льовенталер от 1688 г. и двете дубровнишки монети от един
грош от 1689 г. По този начин укриването на съкровището по-скоро би
могло да се свърже с военните действия между Османската империя и
Свещената лига и избухналите по онова време въстания. Тези събития
засягат и Видинско, макар че съкровището от Пешаково трудно би могло
да се свърже с Чипровското въстание, а по-скоро с други събития. От
нумизматична гледна точка бих отнесъл трезоризирането на находката в
периода 1689 – 1692 / 1693 г., т.е. няколко години след реформата на
султан Сюлейман II (1687 – 1691), когато са въведени новите мангъри,
сечени в значителни количества и бързо получили широко
разпространение по нашите земи.
52. Плевен (Завод за ядрени прибори)
Откриване. Съкровището е открито при изкопни работи през 1979
г. в двора на тогавашния Завод за ядрени прибори в град Плевен.
Публикации. Находката е публикувана (Ковачева 1988: 43-48) и
коментирана (Харитонов 1998: 294, № 322; Теодосиев 2017а: 346-347) 75,
75
Имах възможност да се запозная с по-голямата част от тази колективна
находка лично и обобщението на нумизматичния материал за нея се различава
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въпреки че поради редица причини данните за монетите не са съвсем
изчерпателни.
Състав. Съкровището се състои от 624 сребърни монети: 550
османски и 74 европейски. Последните се разпределят по държави както
следва: Реч Посполита – 32 монети; Испания – 24; Свещена Римска
империя (Ерцхерцогство Австрия) – 3 монети от 10 кройцера;
Нидерландия (4 бр.) – град Кампен – 2 флорина, град Давентер – 1
флорин, град Зволе – 1 флорин; Дубровник – 6 (2 монети от 3 гроша и 4
монети от един грош); Бранденбург – 2 монети от ¼ талер; Лотарингия –
3 тестона; Трансилвания – 2 монети с номинал 3 гроша.
Монетите на Реч Посполита в това съкровище се характеризират
със значително разнообразие. Представени са голям брой субекти на
държавата и няколко номинала. Монетите на Кралство Полша са 14 броя.
Пет от тях са с номинал 6 гроша (от 2 различни типа) от следните
години: 1596 (3 бр.), 1599, 1600. Полските четвъртталери са 9 броя, като са
представени годините 1621 (3 бр. от два типа), 1622 (4 бр.), 1624 (2 бр.).
Великото литовско княжество е представено с три монети от 3 гроша (от
1583, 1596, 1599 г.). Четвъртталерите на град Данциг (Гданск) са 12 броя,
принадлежат на два различни типа и са отсечени както следва: 1615 (2
бр.), 1617 (2 бр.), 1618 (2 бр.), 1624 и 1625 (5 бр.). Монетите на град Рига са 3
броя и всички са с номинал 3 гроша (1596, 1598, 1600).
На второ място по брой се нареждат испанските монети. Както при
много други съкровища и единични екземпляри, те се характеризират с
лошо центрирани печати, груба изработка и нечетливи надписи.
Съмнително е дали всички монети в находката се отнасят към
управлението на крал Фелипе IV (1612 – 1665). По номинали те се
разпределят както следва: 1 реал – 3 бр.; 2 реала – 6 бр.; 4 реала – 1 бр.; 8
реала – 4 бр. (на 10 монети не са посочени метрични данни и
определянето на номинала им е невъзможно).
Към монетосеченето на Свещената Римска империя се отнасят 3
монети от 10 кройцера на Ерцхерцогство Австрия (1629, 1630 и 1632 г.).
Нидерландските монети са 4 бр.: 2 флорина от 28 щюбера
(стуйвера) на Кампен от 1618 г., флорин на Давентер от 1618 г. и флорин
на Зволе от 1621 г. Практически всички нидерландски монети в
съкровището са флорини. Напълно отсъстват льовенталери. В
публикациите на находката всички монети на Свещената Римска
империя са описани като австрийски.

от това, което е публикувано от Теодора Ковачева. Тук привеждам
актуализирани данни за монетите. Използвам възможността да изкажа
благодарността си на завеждащия отдел Нумизматика в РИМ – Плевен Венко
Иванов, който ми оказа неоценимо съдействие.
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Дубровнишките монети са общо 6: 2 монети от 3 гроша (от 1628 и
1629 г.) и 4 монети от 1 грош (от 1630, 1642, 1644 и 1646 г.).
И двете бранденбургски монети са с номинал ¼ талер, спадат към
два различни типа, но са отсечени през една и съща година – 1622 г.
Монетите на Херцогство Лотарингия са 3 на брой с номинал
тестон. Отсечени са при двама владетели в две монетарници през 1621,
1628 и 1629 г.
Монетите на Княжество Трансилвания са две на брой 76 и са с
номинал 3 гроша.
Най-ранна монета. Най-ранната европейска монета с дата в
съкровището е от 1583 г.
Най-късна монета. Най-късната европейска монета с дата в
съкровището е от 1646 г. 77
Характеристика. Ковачева предполага, че находката е укрита
около средата на XVII в. (Ковачева 1988: 45). Това предположение
вероятно е резонно, понеже най-късната монета в съкровището е от 1646
г., т.е. нужно е теоретично време за достигане до пазарите на Османската
империя и трезоризиране (може да се приеме, че това е най-ранната
възможна дата). Разбира се може да се допусне и далеч по-късна дата.
Освен това тези изводи са на база единствено европейските монети в
съкровището, без да се вземат предвид османските, които е възможно
съществено да променят горните изводи. Ако се опитаме да свържем
укриването на съкровището с конкретни исторически събития, то те
биха могли да бъдат походите на австрийските войски по време на
войната от 1683 – 1699 г. и въстанията в централната северна и западната
част на България (Второто търновско от 1686 г. и Чипровското от 1688 г.).
Подобно е мнението на Николай Теодосиев, който го отнася към
периода 1665 – 1686 г. (Теодосиев 2017а: 347).
В цитираната по-горе публикация на Теодора Ковачева едната от
трансилванските монети е определена като монета на Стефан Батори (но
годините на управлението му са сгрешени), без да е посочена държава, въпреки
че привежда надписите, които се четат отлично дори и върху недобрата
фотография, а фигурират и в каталога (Ковачева 1988: 45, № 2). Христо
Харитонов, вероятно подведен от погрешното определяне и объркващия
каталог, отнася монетата към управлението на полския крал Стефан Батори,
който обаче умира още през 1586 г. (Харитонов 1998: 294, № 322). Всъщност
въпросната монета се отнася към постумните емисии на трансилванския княз
Ищван (Стефан) Бочкай с година 1607 г., в които той се титулува крал на
Унгария.
77
Теодора Ковачева посочва, че най-късната европейска монета с дата в
съкровището е от 1662 г. (Ковачева 1988: 43), но в описаните от нея монети
толкова късна монета липсва. За османските монети данните са непълни, но
авторката посочва, че се четат годините 1603, 1606, 1612, 1616 и 1623 г. (пак там).
76
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53. Полетинци (Кюстендилско)
Откриване. Неизвестно кога в м. Столово в землището на село
Полетинци (общ. Кюстендил) била открита находка от неизвестен брой
монети и предмети – гривни, пръстени, копчета и др. Съкровището било
разпръснато сред частни лица. През 1982 г. от РИМ – Кюстендил били
откупени 126 монети и 2 сферични копчета 78.
Публикации. За находката се съобщава няколко пъти (Юрукова
1985: 63; Харитонов 1998: 296, № 333; Тонев 2005: 164; Теодосиев 2017а: 252253).
Състав. Монетите, постъпили в РИМ – Кюстендил, са следните:
Османска империя – 109 акчета (липсват други данни); Свещена Римска
империя (4 бр.) – талери 79 на Матеус I (1612 – 1619) и Фердинанд II (1619 –
1637); Белгийска конфедерация – 8 бр. талери, сред които от 1616, 1637,
1647, 1655, 1674 и 1682; Дубровник – грош; Реч Посполита (6 бр.) –
Сигизмунд III (1587 – 1632): ¼ талер (4 бр., 2 от които, отсечени през 1623 и
1624 г. в Данциг) и 2 тройни гроша.
Най-ранна монета. Непълни данни. Вероятно това е талерът на
Белгийската конфедерация от 1616 г.
Най-късна монета. Непълни данни. Вероятно е талерът на
Белгийската конфедерация от 1682 г.
Характеристика. Съкровището спада към смесените находки,
съдържащи османски и европейски монети. Освен това, то съдържа и
накити. Съставът му, без да имаме представа за османските монети
(номинали, султани, монетарници), изглежда обичаен – съдържа
типични за нашите земи в този период монети.
54. Поморие I (Бургаско)
Откриване. Монетите били поставени в глинен съд, но точната
дата и място на откриването му не са уточнени. Посочва се само, че е
намерено в град Поморие 80.
Публикации. Съставът му е коментиран нееднократно (Кръстев 2011:
191-192; 2012: 49; 2014а: 548-549; 2014б: 113-115; Теодосиев 2017а: 47), а
впоследствие е изцяло публикувано (Кръстев 2013а: 24-33).
Състав. Съкровището Поморие I е съставено от 9 европейски
сребърни монети. Две са на Фердинанд II (1564 – 1595) – ерцхерцог на
Горна Австрия, херцог на Бургундия и граф на Тирол. Монетите са почти

РИМ – Кюстендил: ИН 1917 – 2044.
Много по-вероятно е монетите да са сребърни флорини от 28 щюбера.
80
Записано е в Инвентарната книга за колективни монетни находки на РИМ –
Бургас под ИН IX на 31.05.1960 г.
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идентични, с леко разминаване в надписите. И двете са емитирани в Хал
и са без година на отсичането.
На императора на Свещената римска империя Рудолф II (1576 – 1612)
принадлежи една талер, отсечен в монетарницата на градчето Енсисхайм
в областта Елзас и е от тип, сечен само през 1606 г.
Монетите на Белгийската конфедерация са два льовенталера.
Единият е на Оверийсел от 1633 г., а при другия провинцията и годината
не се четат.
Испанските монети са четири: 3 с номинал 8 реала и 1 от 4 реала.
Всички те са лошо отсечени, надписите върху тях почти не личат. Върху
една от тях е запазена годината на отсичането ѝ – 1630, т.е. тя е от
управлението на крал Фелипе IV (1621 – 1665). Една от монетите може би е
отсечена в монетарницата на Сеговия (несигурно определяне). Може би
от същата монетарница е и още една монета. При другите монети
монетарниците не могат да се определят.
Най-ранна монета. Най-ранните монети в съкровището са двата
талера без година на австрийския ерцхерцог Фердинанд II (1564 – 1595),
отсечени в Хал.
Най-късна монета. Най-късната сигурно датирана монета в
съкровището Поморие I е льовенталерът на Оверийсел от 1633 г. Тази
година може да се възприеме само с резерви, понеже испанският крал
Фелипе IV управлява чак до 1665 г. Останалите испански монети са
еднотипни с датираната (т.е. по всяка вероятност и те принадлежат на
управлението на този крал), но биха могли да са дори и по-късни.
Лошото състояние на испанските монети (както и на останалите) не дава
възможност за по-точно датиране.
Характеристика. Съкровището се състои само от едри сребърни
монети, като осем от тях са талери или негови еквиваленти и само една е
еквивалентна на ½ талер. Въпреки малкия си брой, монетите тежат
около 240 г., което (по тегло) се равнява на повече от 700 османски
акчета – една немалка за времето си сума. Монетите са запазени със
сравнително висок релеф на изображенията и надписите, но са много
лошо корозирали. Вероятно така са били открити и това е причината в
инвентарната книга на РИМ Бургас да бъдат записани погрешно като
медни монети.
Доста трудно може да се отговори на въпроса кога е укрито
съкровището. Всъщност в него се съдържат само две монети, на които се
четат годините 1630 и 1633 г. Широките хронологични рамки, свързани с
най-късната монета в него, предопределя поне няколко варианта. Ако
приемем, че последната монета е льовенталерът от 1633 г., то
трезоризирането би могло да се отнесе сравнително скоро след тази
дата. Основният проблем тук са испанските монети, които биха могли да
са и доста по-късни, а освен това липсва гаранция, че всички те
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принадлежат само на един владетел, т.е. не е изключено да са и покъсни. Съвсем условно, ако търсим конкретно историческо събитие, то
би могло да бъде казашкото нападение над Несебър през 1651 г.
55. Поморие II (Палеокастро) (Бургаско)
Откриване. Находката е открита случайно в местността
Палеокастро (край град Поморие) през 1967 г. при оран с трактор
недалеч от разкопките на античния и средновековен град Анхиало,
започнали през 1966 г. под научното ръководство на Михаил Лазаров.
Районът е разположен на около 350 м северозападно от квартал Север,
където случайно са откривани голям брой монети от различни епохи,
включително и талерови от периода XVI – XVII в. при строежа на къщите
и след това. Веднага находката е разпръсната, но значителна част е
предадена в Бургаския музей. Друга част, съхранявана от жител на
Поморие, е предадена в ИМ Поморие много по-късно. Сега по-голямата
част от съкровището се съхранява в РИМ Бургас (ИН XXIII), а останалата
част в ИМ Поморие.
Публикации. Съкровището е коментирано няколко пъти, но е само
частично публикувано (Krastev 2011: 186-195; Кръстев 2011: 183-191; 2014а:
545-547; 2014б: 104-111; Теодосиев 2017а: 47-48). Изцяло е публикувана
частта, която се съхранява в Исторически музей – Поморие, както и
всички европейски монети.
Състав. Съкровището от Палеокастро е съставено от 605 сребърни
монети (552 османски и 53 европейски) от различен номинал. Голяма
част от тях са изтрити или пробити.
На няколко държавни формирования в рамките на Свещената
Римска империя принадлежат 15 монети, като всички са флорини (или
сребърни гулдени) от 28 щюбера (стуйвера): 11 на град Емден; 2 на град
Кампен; 1 на град Давент; 1 на олденбургския херцог Антон Гюнтер (1603
– 1667). По владетели те се разпределят по следния начин: Матеус I (1612 –
1619) – 2 монети, Фердинанд II (1619 – 1637) – 8 и Фердинанд III (1637 – 1657)
– 4. Върху една от монетите е изписано името Фердинанд, но не е ясно на
кой владетел с това име принадлежи. Фактически монетите на Кампен и
Давент са отсечени в Нидерландия, която до 1648 г. официално е част от
Свещената Римска империя. Към тези 3 флорина трябва да се добавят и 3
льовенталера, отсечени в Западна Фрисландия (1615 г.), Гелдерланд (1631
г.) и Холандия (1641 г.).
Кралство Испания е представено с 10 монети (3 монети от 4 реала, 6
от 2 реала и 1 от 1 реал). Застъпени са двама владетели: Фелипе II (1556 –
1598) и Фелипе III (1598 – 1621). Първият е представен с 6 монети, а
вторият с 2. Две монети не могат да се определят със сигурност. Според
типа си едната може да се причисли към монетосеченето на Фелипе III.
Другата е монета от 4 реала и е отсечена в монетарницата на Мексико в
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началото на XVII в. Лицевият ѝ печат е най-близък с монетите, сечени
около 1600 г. при Фелипе III. Испанските монети са с голяма степен на
износеност и само върху една от тях личи годината на отсичане – 1597, а
на друга са запазени първите две цифри 16[..] (понеже е отсечена при
Фелипе III тя датира от периода 1600 – 1621 г.). По-голямата част от
монетарниците не могат да се определят, но от типовете и неправилната
форма на монетните ядра е ясно, че почти всички са отсечени в Испанска
Америка. Една от монетите е отсечена в Мексико.
Кралство Франция е представено със 7 монети от номинал франк.
Застъпени са трима владетели: Анри III (1551 – 1589) – 3 монети, Анри IV
(1589 – 1610) – 2 и Луи XIII (1610 – 1643) – 1. На последната френска монета
името на владетеля и годината не личат, но според запазеното
изображение и тя се отнася към управлението на някой от споменатите
трима владетели. Нито една от монетите не е отсечена в Париж.
Представени са Руан, Каен и Дижон (на три от монетите монетарниците
не се четат). Френските монети са отсечени (на тези, на които годините
се четат) през 1578, 1579, 1603, 1618 г.
На Реч Посполита принадлежат общо 6 монети. Те са с номинал 3
гроша (5 монети) и ¼ талер (1 монета) и са отсечени при управлението на
Сигизмунд III Ваза (1587 – 1632). Върху четири от трояките са запазени
емисионните години 1597, 1598, 1599 и 1601.
Дубровник е представен с 5 екземпляра, всички с номинал грош, но
от два различни типа. На две от тях е запазена част от годината 16[.]6, а
монетният печат е идентичен с този на монетите, отсечени през 20-те
години на века.
На Херцогство Лотарингия принадлежат два сребърни тестона,
отсечени в Нанси и Бадонвилие (Баденвайлер), принадлежащи към
управленията на Анри II (1608 – 1624) и Шарл IV (1625 – 1634) и отсечени
през 1615 и 1627.
Най-много в находката са османските монети – 552 броя.
Представени са няколко султана: Ахмед I (1603 – 1617), Осман II (1618 –
1622), Мурад IV (1623 – 1640), Ибрахим I (1640 – 1648) и Мехмед IV (1648 –
1687), а 161 броя не могат да бъдат определени, а други 45 са с печати,
поставени частично извън монетното поле като годината или името на
султана липсват, което също ги прави много трудни за определяне. Найранните османски монети са на Ахмед I (1603 – 1617). Сред тях се срещат и
дирхами (дирхеми), отсечени в Халеб (дн. Алепо в Сирия) и Джанидже
(дн. Гюмюшхане в Турция). Нито една от монетите на султан Ахмед I не е
отсечена в Истанбул. На Осман II (1618 – 1622) принадлежат 2 монети
(икилик и акче), а на Мурад IV – 16 (5 бешлика и 11 акчета). 353 монети
принадлежат на султан Ибрахим I (1640 – 1648) (1 онлук, 39 бешлика и 313
акчета), отсечени в Кустантиние (Истанбул) (онлуците, бешлиците и 296
акчета), Мъсър (Египет) (15 акчета) и Амид (дн. Диарбекир, Турция) (2
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акчета). В съкровището се съдържат и 7 акчета на Мехмед IV (1648 – 1687),
отсечени в Кустантиние и Едрене.
Най-ранна монета. Най-ранен е френският франк на крал Анри III
(1551 – 1589), отсечен в Дижон през 1578 г.
Най-късна монета. Най-късни са седемте османски акчета на
султан Мехмед IV (1648 – 1687). Точното им датиране в рамките на
управлението му не е възможно, понеже, както е добре известно, върху
почти всички османски монети от XVI – XVII в. е отбелязвана не
годината на отсичането им, а годината на възкачването на султана на
престола.
Характеристика. Това е най-голямата колективна находка от
османската епоха за целия регион на южното българско Черноморие
(освен това част от нея е разпръсната). Монетите на Франция, Свещената
Римска империя, Белгийската конфедерация и Лотарингия произлизат
от един ограничен географски район. Сред френските монети липсват
такива, отсечени в Париж, а са представени монетарници, разположени в
близост до крайбрежието на Ламанша (Руан, Каен) или в непосредствена
близост до Херцогство Лотарингия (което също е представено с 2
тестона) и поречието на река Рейн (Дижон). Отново със същата река са
свързани и монетите, отсечени в градовете на Източна Фрисландия
(Емден, Давент), гранични с Нидерландия, от която пък в съкровището
са застъпени 3 монети.
Всички османски монети в находката принадлежат на самия край
на XVI и XVII в., но сред европейските монети се срещат и екземпляри от
втората половина на XVI в., най-ранната от които е от 1578 г. Монети от
това столетие се срещат и сред тези на Испания и Реч Посполита. От
друга страна, всички монети на Дубровник, Свещената Римска империя
и Белгийската конфедерация са от XVII век.
Именно турските монети дават най-ясна картина за времето на
укриването на съкровището по няколко причини: те са домашни монети
и са най-много – над 91% от общия брой. Най-многобройни са тези на
Ибрахим I (1640 – 1648) – 353 броя, въпреки че монетите на този султан
като цяло са редки. От друга страна широко застъпените в други находки
акчета на Мехмед IV са едва 7. Малкият им брой може да се обясни по
логичен начин – съкровището е укрито в самото начало на управлението
му, т.е. укрито е в годините скоро след 1648 г. В Месемврийската кондика
е отбелязано, че Месемврия била нападана от казаците три пъти: през
1611, 1613, и 1651 г. (Чилев 1908: 617). От тях най-страшното било
последното през 1651 г., когато градът бил разграбен и опожарен.
Наистина за Анхиало нищо не се споменава, но дори и казаците да не са
стигнали до града, със сигурност са предизвикали напрежение, понеже
разстоянието между двата града е по-малко от 20 км. Ето защо считаме,
че укриването на тази значителна находка трябва да се свърже именно с
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казашкото нападение от 1651 г. Може би твърдението на Евлия Челеби,
посетил Несебър през 1657 г., за ежегодни казашки нападения (Гаджанов
1909: 717) не е далеч от истината.
56. Поморийско (Бургаско)
Откриване. Тази малка находка е наречена условно така, понеже
липсват данни за времето и мястото на откриването ѝ. Няколко години
преди 2008 г. находката е била предложена за откупуване в ИМ –
Поморие, но поисканата сума е била много висока. В архива на музея са
запазени само снимки на монетите. Липсват данни за тегло и диаметър.
Не е известно дали това е целият състав на находката.
Публикации. Това малко съкровище е публикувано изцяло (Krustev
2013: 264-270), а за него се споменава и в други публикации (Кръстев
2014б: 115-116; Теодосиев 2017а: 51).
Състав. Съкровището е съставено от 5 талера. Четири от монетите
са льовенталери на Белгийската конфедерация от втория етап от
монетосеченето и са отсечени в следните провинции и градове:
Холандия (годината не се чете); Западна Фрисландия (1663 г.); Утрехт
(1652 г., монетата принадлежи към неописан вариант с плътен вътрешен
кръг); град Зволе (1664 г.). Последната монета е сребърен патагон на
Испанска Нидерландия, отсечен в Антверпен в провинция Брабант през
1627 г. от испанския крал Фелипе IV (1621 – 1665).
Най-ранна монета. Най-ранната монета в съкровището е от 1652 г.
Най-късна монета. Най-късната монета е от 1664 г.
Характеристика. Понеже не са известни почти никакви
допълнителни данни за тази малка находка, характеристиката ѝ не може
да бъде изчерпателна. С изричната уговорка, че не е ясно дали това е
целият състав на съкровището, може да се отбележи, че то принадлежи
към групата на находките, съставени само от европейски монети. Всички
екземпляри произхождат от тесен географски ареал – териториите на
Испанска Нидерландия (днешна Белгия) и Белгийската конфедерация
(днешна Нидерландия). Освен това, хронологическата разлика между
най-ранната и най-късната монета е само 12 години.
57. Радотина (Софийско)
Откриване. Съкровището е намерено случайно край село Радотина
(общ. Ботевград) през 1962 г. Заедно с монетите са намерени и части от
накит – 6 мъниста с филигран и 3 висулки с филигран. Не е известно
какъв е целият състав на находката. Част от нея се съхранява в ИМ –
Ботевград: 74 бр. (Харитонов 1998: 298) или 83 бр. (Теодосиев 2017а: 491).
Публикации. За находката се споменава няколко пъти (Герасимов
1964б: 240; Харитонов 1998: 298, № 340; Теодосиев 2017а: 491).
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Състав. Налично е само кратко описание на монетите, които са
предадени в ИМ – Ботевград. Те са следните: Свещена Римска империя –
2 бр. ½ талери (по-вероятно флорини) на Фердинанд II (1619 – 1637);
Белгийска конфедерация (37 бр.) – 32 бр. талери и 5 бр. ½ талери (всички
от 1644 и 1648 г. – вероятно става въпрос за льовенталери); Дубровник – 4
бр. грош (3 гроша?) и 1 бр. полугрош (грош?); Реч Посполита (11 бр.) –
Стефан Батори (1576 – 1586): 4 бр. грош (по-вероятно 3 гроша) и
Сигизмунд III (1587 – 1632): 2 бр. ½ талер (по-вероятно ¼ талер), сечени в
Данциг; 5 бр. грош (по-вероятно 3 гроша); Франция (8 бр.) – Луи XIV (1643
– 1715): 8 бр. грош (т.е. 1/12 екю); Османска империя – 20 бр. неопределени
с диаметър 2,5 см (вероятно онлици или дирхами).
Най-ранна монета. На базата на непълните данни – по всяка
вероятност това е някоя от монетите на Стефан Батори (1576 – 1586).
Най-късна монета. Въз основа на непълните данни – най-вероятно
са монетите на Луи XIV (1643 – 1715).
Характеристика. Съкровището от Радотина спада към смесените
находки с османски и европейски монети. Освен това то съдържа и части
от накити. Съставът му е обичаен. Може да се отбележи наличието на
френски монети, но за района около София те са по-често срещани.
58. Райново (Хасковско)
Откриване. През 1959 г. при разширяване на пътя до село Райново
(общ. Димитровград) в двора на Г. Господинов било намерено гърне с
1172 сребърни монети. Находката се съхранява в РИМ – Хасково 81.
Публикации. За находката се споменава няколко пъти (Герасимов
1962: 232; Харитонов 1998: 299, № 341; Теодосиев 2017а: 557), като данните
за нея се повтарят.
Състав. Находката се състои от 1172 сребърни монети, от които са
описани само следните: Белгийска конфедерация – 2 талера от 1640 и
1663 г.; Реч Посполита – Сигизмунд III (1587 – 1632): 4 бр. грош (?) от 1623
г.; Османска империя – неопределен брой акчета от XVII в.
Най-ранна монета. Липсват достатъчно данни.
Най-късна монета. Липсват достатъчно данни.
Характеристика. На базата на публикуваните оскъдни сведения,
единственото, което може да се каже е, че съкровището спада към
смесените находки с османски и европейски монети. Описаните монети
са типични за нашите земи.

81
РИМ – Хасково, ИН 61. Сърдечно благодаря на завеждащия отдел
Нумизматика в РИМ – Хасково Мариана Славова за любезно предоставената ми
информация.
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59. Ресилово (Кюстендилско)
Откриване. Находката е открита през 1979 г. между селата
Ресилово и Крайници (общ. Сапарева баня). Монетите са откупени от
РИМ – Кюстендил 82.
Публикации. Находката е частично публикувана (Тонев 2005: 164;
Теодосиев 2017а: 254).
Състав. Съкровището от Ресилово се състои от 128 сребърни
европейски монети, като са описани 112. Сред тях, освен това, има
екземпляри, които са силно изтрити, но все пак са определени: тройни
грошове на Реч Посполита – Сигизмунд III (1587 – 1632) (3 бр.);
трансилвански троен грош на Сигизмунд Батори (1586 – 1598; 1598 – 1599;
1601 – 1602); 2 бр. саксонски четвъртталери; по една австрийска и
венецианска монета.
Най-многобройни са испанските монети – 58. Нито една не е
определена по владетел, година или монетарница. За тях единствено се
посочва, че са грубо изработени и сечени в американските владения
(което едва ли се отнася за всички). Всички са отнесени към XVI в., което
е малко вероятно, имайки предвид както останалата част на находката,
така и испанските монети в други съкровища, които в основната си част
са от XVII в.
Френските монети са 17 на брой и са определени по следния начин:
Анри III (1575 – 1589) (общо 5 бр.) – 3 бр. полуталери от 1573 г. (по всяка
вероятност става въпрос за франкове) и 2 бр. четвъртталери (вероятно ½
франк); Анри IV (1589 – 1610) – 10 бр. четвъртталери (вер. ½ франк); Луи
XIII (1610 – 1643) – 2 бр. четвъртталери (вер. ½ франк). Всички френски
монети са силно изтрити.
Свещената Римска империя 83 също е представена със 17 бр., от
които 15 талера, 1 половин талер и 1 четвърт талер. Две монети са
описани като прилежащи на владетел с името Карл I, който не е
определен с точност и след името му е поставен въпросителен знак.
Двете монети са талери, отсечени през 1578 и 1584 г. По всяка вероятност
става въпрос за известните талери на австрийския ерцхерцог (на Долна
Австрия) Карл II (1564 – 1590), сечени в град Клагенфурт (Каринтия) и
Грац (Щирия) (срвн.: Davenport 1977: № 8130). Останалите монети са на
свещените римски императори: Фердинанд I (1558 – 1564) – 9 бр. (поне
един екземпляр от 1559 г.); Максимилиан II (1564 – 1576) – 2 бр. от 1568 и
1574; Рудолф II (1576 – 1612) – 2 бр. (талер от 1578 и ¼ талер от 1603 г.);
Матеус I (1612 – 1619) – 1 бр. (½ талер от 1617 г.). Още един талер (погрешно
отнесен към император Максимилиан II), отсечен през 1615 г.,
принадлежи на австрийския ерцхерцог Максимилиан I (1590 – 1618).
82
83

РИМ – Кюстендил, ИН 1759 – 1886.
В публикацията монетите са описани като австрийски (Теодосиев 2017а: 254).
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На Белгийската конфедерация принадлежат 6 талера (без да е
посочено точно какви): 5 бр. на Холандия (единият от 1697 г.) и 1 бр. на
Кампен (около 1680 г.).
В находката се съдържат цели 5 талера на Тоскана (Етрурия).
Четири броя са от управлението на Козимо II (1609 – 1621) и са отсечени
през 1609, 1611, 1618 и 1619 г., а един брой е на Фердинандо II (1621 – 1670) от
1667 г.
В съкровището се съдържа изключително рядък за нашите земи
(друг до този момент не е описан) трансилвански талер. Той принадлежи
на княз Сигизмунд Батори (1586 – 1598; 1598 – 1599; 1601 – 1602) и е отсечен
през 1597 г.
Най-ранна монета. Това е талерът на свещения римски император
Фердинанд I (1558 – 1564) от 1559 г.
Най-късна монета. Нидерландският талер на провинция Холандия
от 1697 г. е с най-късна датировка.
Характеристика. Съкровището от Ресилово спада към находките,
които съдържат само европейски монети. Прави впечатление, че
значителна част от екземплярите са изтрити, което предполага
продължителна или интензивна употреба. Съставът му на пръв поглед е
обичаен, но всъщност то съдържа редки (френските франкове и ½
франкове, късните нидерландски монети от самия край на XVII в.) и
дори много редки (трансилванския талер и този на Долна Австрия) за
нашите земи монети. Също така е любопитно присъствието на 5
тоскански талера. Въпреки оскъдните, а в някои отношения неточни и
непълни данни за съкровището, може определено да се каже, че това е
една от най-интересните находки от региона.
60. Рудник I (Бургаско)
Откриване. Съкровището е открито в землището на село Рудник
(общ. Бургас) през 1961 г. при оран с трактор. Целият състав на находката
е неизвестен. Описани са 124 монети. Съдбата на тази интересна находка
остава неизвестна. Информацията на Николай Теодосиев, че монетите се
съхраняват в РИМ – Бургас (Теодосиев 2017а: 54) не отговаря на истината.
Възможно е съкровището да е в друг музей, но по-вероятно е
разпръснато.
Публикации. Съкровището нееднократно е било обект на интерес
от страна на учените и се споменава многократно (Герасимов 1963б: 264;
Шидеров 1988: 41; Харитонов 1998: 300, № 349; Карайотов 2000: 81-82;
Иванов 2005: 59; 2011: 80; Кръстев 2012а: 52; 2014в: 549; 2014г: 117; 2017б: 167,
заб. 28; Теодосиев 2017а: 54).
Състав. Съкровището се състои от 124 сребърни монети. Не е
известно дали това е целият състав на находката. Разпределението на
монетите е следното: Свещена Римска империя – 28 талера (?) на Матеус
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I (1612 – 1619) (14 бр.), Фердинанд II (1619 – 1637) (9 бр.) и Фердинанд III
(1637 – 1657) (5 бр.); Белгийска конфедерация 85 талера (описани емисии
от 1576, 1593 и 1604 г.); Реч Посполита – ¼ талер на Сигизмунд III (1587 –
1632); Бранденбург – 6 бр. ¼ талери на Георг Вилхелм (1619 – 1640);
Лотарингия – 4 бр. тестони (2 сечени в Нанси) 84.
Най-ранна монета. Това е нидерландската монета от 1576 г.
Най-късна монета. Изключително трудно може да се определи коя
е най-късната монета в находката. Малко вероятно е да е
бранденбургска, понеже повечето намирани в България емисии са от 20те години на XVII в. Николай Теодосиев предполага, че най-късната
монета е на Фердинанд III (1637 – 1657) (Теодосиев 2017а: 54) и по всяка
вероятност е прав, въпреки че повечето негови емисии, откривани в
България, са флорини, сечени най-вече през първата половина на
управлението му. Още повече, че липсва какъвто и да е ориентир за
датировката на лотарингските (или френски?) монети в съкровището.
Характеристика. Находката Рудник I отдавна е привлякла
интереса на учените и това не е случайно. За съжаление, съдбата му е
неизвестна и вероятно е загубено завинаги за науката. Съкровището
спада към еднородните находки, съдържащи само европейски монети.
Прави впечатление, че тя съдържа предимно едри сребърни номинали.
Съставът ѝ е много близък до този на Рудник II, но е изключено да става
въпрос за една и съща находка, описана два пъти в науката. Че двете
находки са свързани по някакъв начин е безспорно и, според мен, е
много голяма вероятността да става въпрос за две части на една находка,
открити при оран по различно време или заровени отделно, но на
близко разстояние една от друга. Монетите в двете съкровища са почти
идентични, обстоятелствата по намирането им също са сходни. Също
така трябва да се отбележи, че и в двете находки присъстват редките за
нашите земи нидерландски льовенталери от 1576 г. (това е първата
година, в която тези монети са сечени масово). Николай Теодосиев дава
почти еднакво време за трезоризиране, съответно 1660 – 1670 и 1670 –
1680 г., считайки че Рудник II е по-късна (Теодосиев 2017а: 54). Много поголяма е вероятността или тези находки да са синхронни, или да са две
части на една находка, укрита по всяка вероятност през 70-те години на
XVII в.

В публикациите (вж. напр.: Харитонов 1998: 300; Теодосиев 2017а: 54) тези
монети са описани като френски, но за 2 бр. е отбелязано, че са отсечени в град
Нанси, който е в Херцогство Лотарингия. Номиналът им е определен на ¼
талер, а точно такава стойност има тестонът. В региона около Бургаския залив
не е документирана нито една френска монета, докато лотарингските се срещат
в голяма част от находките.
84
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61. Рудник II (Бургаско)
Откриване. Съкровището е открито случайно в землището на село
Рудник (общ. Бургас) от пионери през 1971 г. при оран с трактор и е
предадено в РИМ – Бургас, където се съхранява и до днес 85.
Публикации. За пръв път за съкровището е споменато в редовния
по онова време бюлетин на колективните монетни находки от страната
(Юрукова 1977: 73). По-късно за него споменава Христо Харитонов при
анализа на съкровищата от XV – XVIII в. от територията на България
(Харитонов 1998: 301, No 350). Находката е коментирана още няколко
пъти след това (Карайотов 2000: 79-83; 2013; Иванов 2005: 58-61; 2011: 7980; Кръстев 2014б: 118-119). Съкровището е публикувано изцяло (Кръстев
2014в: 130-153). Последен за находката споменава Николай Теодосиев в
описа си на колективните монетни находки (Теодосиев 2017а: 54-55).
Състав. В различните публикации и инвентарната книга на музея
тази колективна находка е описвана по различен начин. Няма консенсус
дори и по въпроса за броя на монетите. Първоначално се говори за 51
броя (Юрукова 1977: 73; Харитонов 1998: 301, No 350, където находката е
цитирана по Юрукова), впоследствие за 60 (Карайотов 2000: 79-83;
Иванов 2005: 58-61; 2011: 79-80), а при обработката на находката през 2010
г. констатирахме наличието на 61 монети!? Разликата е, че германските
(а не австрийски) монети са не три, а четири и сред тях няма половин
талери (останалите също не са талери, а флорини от 28 щюбера, които
все пак са сравнително близки по размер – около ¾ от талера). Прави
впечатление, че общо взето находката е описана изключително
коректно, но целта на досегашните изследвания не е била подробното ѝ
представяне.
Най-много в находката са полските монети. Те са общо 45 броя,
всички са от един и същ номинал – ¼ талер, но принадлежат на два от
субектите на Реч Посполита: Кралство Полша (37 бр.) и Град Данциг (8
бр.) и на двама владетели: Сигизмунд III (43 бр.) и Ян Казимир (2 бр.).
Всички монети на Сигизмунд III, сечени за Полша, са отсечени в
монетарницата на град Бидгошч, а в находката липсват най-ранните
емисии (от 1618 и 1619 г.). Най-ранните монети от този тип са от 1620 г.,
като са представени всички следващи години (при 4 монети годината не
се чете): 1621 (6 бр.), 1622 (9 бр.), 1623 (11 бр.), 1624 (4 бр.), 1625 (1 бр.). Една
от монетите спада към най-редките типове (Kopicki 1995: No 1279x). Тя е
корозирала и пробита, части от надписа се четат трудно, но в полето
долу допълнителният знак личи добре. Освен това годината е изписана
грешно – цифрата 2 е обърната на 180º. Монетите на Данциг са от

85
Записано е в Инвентарната книга за колективни монетни находки на РИМ –
Бургас на 03.07.1971 г. под ИН XXVI.

265

следните години: 1616; 1618; 1623; 1624 (4 бр.); 1626. Една от двете монети
на Ян Казимир е отсечена през 1668 г.
Монетите на Белгийската конфедерация са 10 бр.: льовенталери (6
бр.), ½ льовенталери (2 бр.) и флорини (2 бр.). Те са от следните години:
1576, 1610, 1616, 1641, 1642 (върху 3 монети годината не личи). Представени
са няколко провинции: Холандия (3 монети), Оверийсел, Зеландия и
Западна Фрисландия (провинцията не се чете на 2 от монетите).
Монетите на Свещената Римска империя са 4 на брой (2 от тях
сечени на територията на Нидерландия): флорини от 28 щюбера от
времето на Матеус I (1612 – 1619); Фердинанд II (1619 – 1637) и Фердинанд
III (1637 – 1659). Те са отсечени за четири различни субекта на
монархията: имперските градове Давентер, Зволе и Емден и херцогство
Олденбург-Делменхорст. Върху монетата на Давент е отбелязана
годината 1618, тези на Зволе и Емден са без година, а последната е сечена
от херцог Антон Гюнтер (1603 – 1667).
И двете бранденбургски монети са четвъртталери и са отсечени в
монетарницата на Кьонигсберг и са от управлението на херцог Георг
Вилхелм (1619 – 1640).
На Херцогство Лотарингия принадлежат два сребърни тестона,
отсечени в Нанси при Анри II (1608 – 1624) и Шарл IV (1625 – 1634) (от 1626
г.).
Най-ранна монета. Най-ранната монета е холандският льовенталер
от 1576 г.
Най-късна монета. Най-късната монета е полският четвъртталер
на Ян Казимир от 1668 г.
Характеристика. Съкровището се отнася към групата на
еднородните находки, съдържащи само европейски монети. Разликата
между най-ранната и най-късната монета в съкровището е около 90
години, но основната част от монетите са отсечени между 1620 и 1642 г.
Друг любопитен факт е, че всички монети на Реч Посполита са само от
един номинал – ¼ талер. В съкровището са представени 5 държави: Реч
Посполита, като са включени 2 субекта на монархията: Кралство Полша
и Град Данциг; Белгийска конфедерация с 4 провинции: Холандия,
Оверийсел, Зеландия и Западна Фрисландия; Свещена Римска империя с
4 субекта: Херцогство Олденбург-Делменхорст, Имперските градове
Давентер и Зволе и Град Емден; Курфюршество Бранденбург; Херцогство
Лотарингия. Всички монети в съкровището съставляват общо 22,75
талера.
Талерите на Белгийската конфедерация по всяка вероятност могат
да се свържат и с британската търговия в Османската империя. До този
момент от територията на днешна България не са публикувани
английски монети. Допуска се, че английската търговия се е
осъществявала не с английски, а с чужди монети – вероятно испански
266

реали или холандски льовенталери – които постъпвали по британските
пазари, но не били подходящи за вътрешна употреба. Ето защо те
вторично били преизползвани при английската търговия в Леванта, още
повече, че Англия и Холандия в тази епоха най-често са съюзници.
Испанските монети пък били ограбвани от испанците при войни и
пиратски акции.
62. Ръждавица (Кюстендилско)
Откриване. Съкровището е открито през 1972 г. при редовни
археологически разкопки на крепостта Калето в землището на село
Ръждавица (общ. Кюстендил). Първоначално били открити 22 монети, а
след няколко дни още 9.
Публикации. Находката е публикувана изцяло (Тонев 1989: 323-338),
а по-късно е коментирана няколко пъти (Тонев 2005: 164; Кръстев 2015а:
16, 184, 214, 223, 224; 2015б: 57; Теодосиев 2017а: 253-254).
Състав. Съкровището от Ръждавица е сред най-емблематичните
колективни монетни находки от региона. Освен монети, то съдържа и
накити. Монетите са 31 броя (2 златни и 29 сребърни). По държави те се
разпределят както следва: Венеция – 2 златни дуката; Белгийска
конфедерация – 3 льовенталера; Монако – 2 бр. (¼ талер); Испания 1 бр.
(2 реала); Папска държава – паоло; Франция – 1/12 екю (3 бр.); Домбес –
луиджино (2 бр.); Австрия – 2 бр. (10 и 15 кройцера); Неапол – 1 бр. (гросокарлино); Урбино – 1 бр. (2 седичини); Реч Посполита – 4 бр. (3 гроша);
Дубровник – 4 бр. (грош); Тешин – троен грош; Османска империя – 2 бр.
Нидерландските льовенталери са на Гелдерланд (2 бр. от 1640 г.) и
Кампен от 1640 г. В съкровището има още една монета, която Андрей
Тонев определя като имитация (фуре) на льовенталер (Тонев 1989: 326).
Най-ранна монета. Най-ранен е венецианският златен дукат на
дожа Николо да Понта (1578 – 1585). От датираните монети най-ранен е
тройният грош на Реч Посполита, отсечен във Вилнюс през 1594 г. за
Великото Литовско княжество.
Най-късна монета. Това е монетата на Княжество Домбес от 1667 г.
Характеристика. Съкровището от Ръждавица е сред найинтересните находки не само от региона, но и в страната. Независимо от
скромния си състав, то съдържа голямо разнообразие от държави,
метали и номинали. Единствените златни монети са османски, но поинтересното е, че те не са сред най-ранните или най-късните в
съкровището. Сред представените европейски държави впечатлява
наличието на доста редки за нашите земи монети, особено тези на
Монако, Неапол и Папската държава. Любопитно е и наличието на фуре
– фалшификат на льовенталер. Съкровището е сред най-добре
документираните колективни монетни находки от територията на
страната ни.
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63. Самоков (Софийско)
Откриване. Находката е открита случайно от работници през 1965
г. на 4 км от град Самоков по пътя към София. Съдбата на монетите не е
известна. По всяка вероятност находката е разпръсната.
Публикации. За находката се споменава няколко пъти (Герасимов
1966: 213; Харитонов 1998: 301, № 354; Теодосиев 2017а: 492).
Състав. Находката се е състояла от 18 талера на Белгийската
конфедерация. Един екземпляр, отсечен през 1612 г., е постъпил в ИМ –
Самоков.
Най-ранна монета. Липсват данни.
Най-късна монета. Липсват данни.
Характеристика. Въз основа на оскъдните запазени сведения,
може да се каже, че находката спада към еднородните съкровища,
съдържащи само европейски монети. Това е една от малкото находки от
България, която съдържа само нидерландски льовенталери.
64. Славяново (Търговищко)
Откриване. Находката е открита през 1968 г. по време на оран в м.
Дворовете в землището на село Славяново (общ. Попово). Монетите
били поставени в глинено гърне. Съхраняват се в РИМ – Търговище.
Публикации. Съкровището е съобщавано няколко пъти (Gerasimov
1979: 136; Харитонов 1998: 304-305, № 366; Стойков 2002-2003: 78;
Теодосиев 2017а: 544).
Състав. Съкровището се състои от 17 талера, които се разпределят
по държави както следва: Свещена Римска империя (2 бр.) – Матеус I
(1612 – 1619) (1 бр.), Фердинанд III (1637 – 1657) (1 бр.); Белгийска
конфедерация (15 бр.) от 1576, 1616, 1617, 1638, 1641, 1643 и 1648.
Най-ранна монета. Това е нидерландският талер от 1576 г.
Най-късна монета. Вероятно е нидерландски талер от 1648 г. или
монетата на император Фердинанд III (1637 – 1657).
Характеристика. Съкровището от Славяново се числи към
еднородните находки, съдържащи единствено западноевропейски
монети. По състав то включва едри сребърни номинали само на 2
държави. Трябва да се отбележи, че съществува голяма вероятност
(имайки предвид анализа на други находки) и монетите, определени от
изследователите като австрийски (Харитонов 1998: 304-305; Теодосиев
2017а: 544), всъщност да са флорини, сечени в някой (или някои) от
нидерландските градове (например Кампен, Давентер, Зволе). Ако това е
така, то всички монети в находката са нидерландски.
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65. Сламино (Ямболско)
Откриване. Неизвестно кога преди 1885 г. в село Сламино (бивше
Салманлари) (общ. Тунджа) била открита находка с едри сребърни
монети. Съдбата на находката е неизвестна. По всяка вероятност е
разпръсната.
Публикации. За находката се споменава няколко пъти (Шкорпил
1885: 32; Авдев 1981: 37; Харитонов 1998: 305, № 367; Теодосиев 2017а: 607608).
Състав. Находката се е състояла от неизвестен брой едри сребърни
монети. Разчетени са от братя Шкорпил. Според приведения надпис
няма никакво съмнение, че става въпрос за нидерландски льовенталери
(или ½ льовенталери), отсечени през 1645 г. в провинция Гелдерланд.
Най-ранна монета. Недостатъчни данни. Възможно е всички
монети да са отсечени в една и съща година – 1645.
Най-късна монета. Недостатъчни данни. Възможно е всички
монети да са отсечени в една и съща година – 1645.
Характеристика. На базата на оскъдните сведения, вероятно се
касае за еднородна находка, съдържаща единствено нидерландски
льовенталери.
66. София (Министерски съвет)
Откриване. При изкопни работи през 1953 г. за основите на
сградата на Министерския съвет, край стар зид от османската епоха 86
работници откриват сребърен пръстен, две малки железни ножчета,
останки от метална кутия (в която са били поставени монетите) и голямо
количество сребърни монети. Очевидно работниците се опитали да си
поделят монетите, но в крайна сметка, с изключение на десетина
екземпляра, находката е откупена за НАИМ – София.
Публикации. Първоначално съкровището е съобщено от Тодор
Герасимов в редовния бюлетин за колективните монетни находки от
България (Герасимов 1955: 608). След това той публикува находката
(Герасимов 1964а: 211-229), но поради огромния брой монети и поради
политическата конюнктура в онези времена, статията е с редица
пропуски. Снежана Ракова коментира венецианските монети в статията
си, посветена на тях (Ракова 1984: 36). И след това находката като цяло е
коментирана още няколко пъти (Харитонов 1998: 307-308, № 378;
Теодосиев 2017а: 496-497). Отделни монети в нея също са уточнени и
Тодор Герасимов предполага, че основите на тази сграда са всъщност
жилището на равина. Към тази хипотеза го насочва (освен, че на това място се е
намирала еврейската махала и близостта на синагогата) и наличието на двете
железни ножчета, намерени заедно с монетите, които той тълкува като
инструменти за обрязване на еврейски момчета (Герасимов 1964а: 211).
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анализирани по-подробно (Кръстев 2015а: 174, 175, 179, 182, 185, 188, 193,
195, 199, 204-206, 210, 220, 222, 224, 227).
Състав. Съкровището съдържа 4669 монети, от които 349
европейски и 4320 османски. Наблюдава се огромно разнообразие на
държави, владетели и номинали. Поради значителните пропуски в някои
публикации, по-долу ще направя малко по-подробно изброяване на
европейските монети в съкровището. Това е възможно, понеже Тодор
Герасимов е дал сравнително подробни данни за голяма част от
монетите в своята публикация, а приведените тегла правят относително
лесно определянето на номиналите им (Герасимов 1964а: 211-229).
Най-многобройни в съкровището са османските монети – 4320 бр.
За тях Тодор Герасимов пише, че всички са акчета (което е доста
съмнително за XVII в.). Те само са изброени по владетели, без да са
посочени други данни. Единствено е споменато, че монетите са сечени в
балканските монетарници на империята – София, Серес, Едрене и др.
Според изследователя 2/3 от тях са много лошо изработени и трудно
могат да се определят. Герасимов разпределя по-четливите сред
следните султани: Мурад III (1574 – 1595), Ахмед I (1603 – 1617) 87, Осман II
(1618 – 1622), Мурад IV (1623 – 1640) и Ахмед II (1691 – 1695).
Сред европейските монети най-многобройни са тези на Реч
Посполита – 172 бр. Всички са от управлението на Сигизмунд III (1587 –
1632), а по номинали се разпределят както следва: ¼ талер - 152 бр.; 6
гроша – 3 бр.; 3 гроша - 17 бр. Монетите от ¼ талер са от две
монетарници. В Бидгошч са отсечени 86 монети: 1620 (3 бр.), 1621 (21 бр.),
1622 (23 бр.), 1623 (26 бр.) и 1624 (13 бр.). В Данциг са произведени 66
монети през следните години: 1612, 1613, 1614, 1615 (2 бр.), 1616 (3 бр.), 1617
(2 бр.), 1618, 1623 (13 бр.), 1624 (23 бр.), 1625 (13 бр.), 1626 (6 бр.). Монетите
от 6 гроша са 3 бр., всички от 1596 г. Монетите от три гроша не са
разпределени по монетарници от Тодор Герасмов, а само по години. От
приведеното описание, обаче е възможно да се предположи, че първият
тип монети (Герасимов 1964а: 223, № 4) са отсечени в Познан (10 бр.) през
1590, 1592, 1594, 1596, 1597 (2 бр.), 1598 (2 бр.), 1600 и 1603 г. Монетите от
втория, описан от Герасимов, тип (пак там: 223, № 5) е сечен в Краков (4
бр.): 1623, 1624 (2 бр.) и 1626 г. Третият тип (пак там: 223, № 6) е сечен в

В публикацията (Герасимов 1964а: 224) всъщност са посочени годините на
управление на Мехмед III (1595 – 1603). По този начин не става напълно ясно на
кого точно принадлежат монетите. Напълно възможно е да има монети и на
двамата владетели. Трябва да се отбележи, че разпределението на османските
монети от проф. Герасимов с отбелязване на султаните и монетарниците е
вероятно първото в нашата нумизматика. Още повече, че статията е
публикувана преди издаването на феноменалния труд на Нури Пере през 1968 г.
(Pere 1968: passim) в условия на пълна липса на каталози.
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Бидгошч (1 бр.) през 1597 г. В монетарницата на град Рига са отсечени 2
монети: през 1597 и 1599 г.
Испанските монети са 90 бр. Най-ранна сред тях е монетата от 4
реала на Фернандо Арагонски и Изабела Кастилска (1474 – 1516), отсечена
в Севиля. Останалите испански монети, на базата на известните данни за
част от тях, вероятно се разпределят по следния начин: Фелипе II (1556 –
1598) – поне 1 монета от 8 реала; Фелипе III (1598 – 1621) – поне 1 монета от
4 реала от 1612 г.; Фелипе IV (1621 – 1665) – най-малко 2 монети: 4 реала от
1623 г. и 2 реала от 1629. По номинали испанските монети се разпределят
както следва: 8 реала – 30 бр.; 4 реала – 44 бр.; 2 реала – 14 бр.; 1 реал – 2
бр.
Монетите на Белгийската конфедерация са 23 бр.: 1 рийксталер, 4
арентсталера от 60 гроота, 16 льовенталера, 2 половин льовенталера и 1
флорин от 28 стуйвера. Те са отсечени в следните провинции: Холандия
(1 бр.) – рийксталер от 1623 г.; Гелдерланд (3 бр.) – 1 льовенталер и 2 бр. ½
льовенталер (единият от 1602 г.); Утрехт (1 бр.) – льовенталер от 1616 г.;
Фризия (4 бр.) – 2 арентсталера от 1617 и 1618 г. и 2 льовенталера от 1628 г.;
Зеландия (3 бр.) – 2 арентсталера от 1602 и 1618 г. и льовенталер от 1628 г.;
Оверийсел (1 бр.) – льовенталер от 1629 г.; Западна Фризия (9 бр.) – 9
льовенталера от 1633 г. Към тези монети трябва да се добави и флорина,
отсечен през 1621 в град Давентер от името на свещения римски
император Фердинанд II (1619 – 1637) 88.
Свързан с монетите на Белгийската конфедерация е и тестонът на
Княжество Оранж, отсечен при Фредерик-Хендрик (1625 – 1647), понеже
същият е едновременно и щатхалтер на няколко нидерландски
провинции.
Ерцхерцогство Австрия е представено с 20 монети, като всички са
райхсталери. Най-ранни сред тях са 5 монети без година на ерцхерцог
Фердинанд II (1564 – 1595) 89, 1 от които е отсечена в Енсисхайм (Елзас), а
останалите 4 – в Хал (Тирол). Следващите 3 райхсталера са на
Максимилиан III (1595 – 1618) 90 и са сечени в Хал (1616, 1618 и без година).

Тодор Герасимов е описал тази монета заедно с останалите монети на
Фердинанд II (1619 – 1637) в графата Австрия.
89
Тодор Герасимов погрешно отнася тези монети към управлението на владетел
с името Фердинанд I, управлявал в периода 1521 – 1527 (Герасимов 1964а: 218). По
всяка вероятност той е имал предвид свещения римски император Фердинанд I,
който от 1521 г. носи титлата ерцхерцог на Австрия. Но същият управлява до 1564
г.
90
При Тодор Герасимов се е получило объркване (Герасимов 1964а: 219). Той
правилно забелязва годините на отсичане на две от монетите (1616 и 1618), но
посочва, че принадлежат на Максимилиан I, имайки предвид всъщност
свещения римски император Максимилиан II (1564 – 1576). Същият
88
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Една от най-редките монети в находката е на Албрехт VII и Изабела
(20.03 – 05.10. 1619) – райхсталер, отсечен в Хал. Монетите на Леополд V
(1623 – 1632) са 11, като 10 са отсечени в Хал през 1620 (4 бр.), 1621 (2 бр.),
1624 (2 бр.), 1626 и 1632 г., а 1 в Енсисхайм през 1620 г.
Дубровнишките монети са 11. Сред тях има 2 монети от 3 гроша (от
1628 и 1631 г.). Останалите 9 са грошове.
В съкровището се съдържат 10 френски монети. Най-ранните са на
крал Анри III (1574 – 1589) (5 бр.) – 2 бр. франк (единият от 1579 г.) и 3 бр.
от ½ франк (едната отсечена в Перпинян). На следващия френски
владетел Анри IV (1589 – 1610) принадлежат също 5 монети, всички с
номинал ½ франк (една отсечена през 1607 г., друга в Бордо).
Монетите на Свещената Римска империя, сечени във владенията на
Австрийските Хабсбурги, са 7 – райхсталери (6 бр.) и ½ райхсталери (1
бр.). Най-ранни са райхсталерите на Рудолф II (1565 – 1612) – 2 бр.:
първият е отсечен през 1605 г. в Енсисхайм (Елзас), а вторият през 1610 г.
в Хал (Тирол). Следващата монета е ½ райхсталер на Матеус I (1612 –
1619), отсечен през 1617 г. в Кутенберг (дн. Кутна хора, Чехия). На
Фердинанд II (1619 – 1637) принадлежат 5 монети (4 райхсталера и 1 талер,
отсечен в Нюрнберг по друг монетен стандарт). Райхсталерите са от
следните години и монетарници: 1621 91, 1624 (Прага), 1632 (Кремниц), без
година (Грац). Талерът, отсечен в град Нюрнберг, е от 1625 г.
На Херцогство Бранденбург принадлежат 8 монети, всички
отсечени в Източна Прусия, в монетарницата на град Кьонигсберг при
управлението на Георг Вилхелм (1619 – 1640). Сред тях има 1 талер,
отсечен през 1625 г. и 7 монети от ¼ талер от 1622 (2 бр.) и 1624 г. (5 бр.).
Монетите на Велико херцогство Етрурия (Тоскана) са четири.
Първата е на Фердинандо I де Медичи (1587 – 1609) – талеро от 1595 г.,
отсечен в Пиза. Останалите 3 са на наследника му Козимо II де Медичи
(1609 – 1621), отново с номинал талеро, като 2 от тях са със запазени
години – 1616 и 1619.
Монетите на Херцогство Модена (Модена и Реджо) са 3 на брой. И
трите са от времето на Франческо I д’Есте (1629 – 1658) и имат номинал
тестоне от 18 болонини (монетите са без година на отсичане).
Венецианските монети в съкровището са 2 (3 92). От управлението
на дожа Марино Гримани (1595 – 1605) е монета с номинал тестоне, както
и един сребърен дукат.

действително е и ерцхерцог на Австрия, но посочените монети са отсечени
доста след неговото управление.
91
Реверсът на монетата не е описан и монетарницата не може да се определи.
92
В зависимост от това дали анонимната монета на Алвизе III Себастиано
Мочениго от 1722 г. е част от находката.
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В Херцогство Лотарингия са отсечени 2 монети. И двете са с
номинал тестон и са отсечени в Нанси. Първата е от управлението на
Анри II (1608 – 1624), а втората от съвместното управление на Шарл IV и
жена му Никол (Николет) (1624 – 1625).
На Папската държава принадлежи само една монета от ½ франк. Тя
е отсечена в Авиньон (анклав сред територията на Франция) през 1618 г.
при понтификата на Павел V (1605 – 1621) от кардинал Сципионе Боргезе
Кафарели – папски легат в Авиньон в периода 1609 – 1618 г. Това
всъщност е една от трите монети, отсечени в този град, известни от
територията на България (другите са от съкровището от село
Тръстиково, Бургаско и от Дъбравино, Варненско).
Още една монета е отсечена в друго владение на църквата –
Архиепископство Залцбург – талер, отсечен през 1623 г. по времето на
Парис (1619 – 1653).
В Херцогство Саксония-Ваймар е отсечена една монета – ½
гулденгрошен без година, отсечен в град Ваймар по време на
съвместното монетосечене на Фридрих Вилхелм I (1573 – 1602) и Йохан III
(1573 – 1605). Всъщност това е единствената известна монета от
територията на България на тази германска държава.
Сред най-любопитните екземпляри в съкровището е монетата от ½
талер на Графство Мансфелд (Майнц-Мансфелд, старша линия) 93. Тя е
отсечена в Майнц през 1579 г. по време на съвместното управление на
петимата братя Йохан Георг, Петер Ернст, Йохан Албрехт, Йохан Хойер
и Бруно (1579).
С една монета е представено и Княжество Брауншвайк-Люнебург94
Целе – талер, отсечен през 1625 г. в град Клаустал при управлението на
Кристиан I (1611 – 1633).
Отново само с една монета е представена и Трансилвания. Тя е от 3
гроша и е отсечена през 1606 г. от Ищван Бочкай (1605 – 1606) 95.
Най-ранна монета. Най-ранна в съкровището е испанската монета
от 4 реала на Фернандо Арагонски и Изабела Кастилска (1474 – 1516).
Най-късна монета. Според Тодор Герасимов това е анонимна
венецианска сребърна монета на дожа Алвизе Мочениго (1722 – 1731) 96 –
Тодор Герасимов погрешно е определил монетата като саксонска на Йохан
Георг, посочвайки години на управление 1571 – 1598 (Герасимов 1964а: 221).
Всъщност херцог Йохан Георг I управлява в периода 1611 – 1656.
94
И тази монета е определена в статията като саксонска (Герасимов 1964а: 221).
95
Тодор Герасимов отнася въпросната монета към управлението на Стефан
Батори (1576 – 1616) (Герасимов 1964а: 223-224, № 8). Всъщност Ищван Батори
управлява през 1571 – 1586 като воевода (1571 – 1576) и като княз (1576 – 1586) на
Трансилвания. Същият е и крал на Полша и велик княз на Литва (1576 – 1586).
96
Явно се има предвид дожа Алвизе III Себастиано Мочениго, управлявал
Република Венеция между 1722 и 1732 г.
93
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лошо запазен и пробит екземпляр. Сред останалите датирани монети
най-късните са от 1632 г. Става въпрос за двата райхсталера – на
австрийския ерцхерцог Леополд V (1623 – 1632), отсечен в Хал и този на
свещения римски император Фердинанд II (1619 – 1637), отсечен в
Кремниц. Възможно (чисто теоретично) най-късната сред монетите без
отбелязана дата (или с такава, която не се чете) вероятно е от
управлението на испанския крал Фелипе IV (1621 – 1665).
Характеристика. Според мен датата на укриване на съкровището,
която Тодор Герасимов поставя в първата четвърт на XVIII в. (Герасимов
1964а: 211), по всяка вероятност е погрешна, понеже я базира на монетата
на Алвизе Мочениго (1722 – 1731). По всяка вероятност тази монета не е
част от съкровището, но е била в същия археологически пласт и е била
случайно смесена с находката от работниците, какъвто е случаят и с още
една османска монета на султан Абдул Меджид (1839 – 1861). За
последната изследователят правилно предполага, че не е част от
находката (Герасимов 1964а: 211, заб. 3). Имайки предвид, че съкровището
е било разпръснато от работниците и е открито сред археологически
културен пласт, ние предполагаме, че и въпросната венецианска монета е
случайно попаднала сред останалите в находката. Всички останали
датирани монети не преминават границата на 60-те години на XVII в.,
като по-голямата част от тях са от края на XVI и първата половина на
XVII в. Но истинската дата на съкровището ще стане ясна едва след
щателната обработка на огромния масив османски монети в тази
колективна находка – цели 4320 броя. За всички тях Тодор Герасимов е
отредил едва два скромни абзаца, като посочва, че всички те са акчета,
факт, в който ние сериозно се съмняваме. Цялостният поглед върху
съкровището показва, че огромният масив от монети се разполага между
90-те години на XVI и 20-те години на XVII в. Т.е. основната част от него
е натрупана в рамките на един човешки живот. Въз основа на това може
да се предположи, че съкровището най-вероятно е укрито най-късно
около средата или 60-те години на XVII в. За мен лично няма никакво
съмнение, че анонимната венецианска монета не е част от него, а е
попаднала сред състава му по невнимание.
67. Сърница (Пазарджишко)
Откриване. Съкровището е открито през 1931 г. в землището на
село Сърница (тогава Шабанлий) (общ. Велинград) в нива в м. Кутлата.
Находката е разпръсната.
Публикации. Данни за съкровището се съобщават единствено в
бюлетините и описите за колективните находки (Мушмов 1932-1933: 424;
Харитонов 1998: 313, № 403; Теодосиев 2017а: 311).
Състав. Съкровището се е състояло от 26 едри сребърни монети,
които се разпределят както следва: Свещена Римска империя (17 бр.) –
274

талери (?) на Матеус I (1612 – 1619); Белгийска конфедерация – 4 бр.
талери; Испания – 2 бр. талери на Фернандо III (1746 – 1759); Реч
Посполита – 2 полуталера 97 на Сигизмунд III (1587 – 1632); Флоренция – 3
талера от XVIII в.
Най-ранна монета. Недостатъчни данни; може би това е монета на
Сигизмунд III (1587 – 1632) или на Матеус I (1612 – 1619).
Най-късна монета. Това са монетите на Фернандо III (1746 – 1759).
Характеристика. Съкровището спада към еднородните находки,
съдържащи само европейски монети. То е съставено от едри сребърни
номинали и по всичко изглежда, че съставът му е бил интересен. За
съжаление, това е една от безвъзвратно загубените за науката важни
монетни находки.
68. Тръстиково (Бургаско)
Откриване. Съкровището е открито през 1966 г. в землището на
село Тръстиково (общ. Камено). Други сведения не са известни.
Съхранява се в РИМ – Бургас 98. Не е известно дали това е целият състав
на находката.
Публикации. Находката до този момент не е публикувана, но е
коментирана нееднократно (Карайотов 2000: 79-83; Иванов 2005: 58-61;
2011: 79-82; Теодосиев 2017а: 59).
Състав. Съкровището съдържа златни и сребърни монети, като
общият им брой е различен в публикациите. Иван Карайотов отбелязва,
че съкровището се състои от 279 сребърни и 8 златни монети (Карайотов
2000: 80), а Николай Теодосиев изчислява техния брой съответно на 292
и 8 (Теодосиев 2017а: 59) 99.
Златните монети се разпределят както следва: Белгийска
конфедерация – 1 бр.; Реч Посполита – 3 бр. от 1603, 1654 и 1659 г.;
Османска империя – 4 бр. на Ахмед I (1603 – 1617).
Разпределението на сребърните монети е следното: Трапезундска
империя – аспра на Йоан II Комнин (1280 – 1297); Белгийска
конфедерация (11 бр.) – льовенталери на: Гелдерланд (3 бр.) от 1632 и 1648
(2 бр.), Утрехт (2 бр.) от 1640 и 1646, Западна Фризия (1 бр. без година),
Кампен (3 бр.) от 1640, 1647 и 1648; Холандия (2 бр. без година); Свещена
Римска империя (27 бр.) – талери (?) на Матеус I (1612 – 1619), Фердинанд
II (1619 – 1637) и Фердинанд III (1637 – 1657); Реч Посполита (75 бр.) –
По-вероятно монетите да са с номинал ¼ талер.
РИМ – Бургас, ИН XX (сребърни монети), 1375 – 1382 (златни монети).
99
Както добре личи от публикациите, Иван Карайотов е работил лично с
монетите и инвентарната книга на музея, докато Николай Теодосиев е
използвал данните от двете книги, посветени на историята на град Бургас
(Иванов 2005: 58-61; 2011: 79-82). Иванов по всичко изглежда е използвал данните
от Иван Карайотов, но с някои обърквания.
97

98
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сребърни монети (неопределен номинал) на Сигизмунд III (1587 – 1632);
Дубровник (51 бр.) – 1 перпера и 50 гросети от 1628 – 1647; Лотарингия (13
бр.) – тестони, отсечени в Нанси, на Хенрих II (1608 – 1624) (2 бр.) от 1614
и без година, Карл IV (1625 – 1634; 1634 – 1675) (4 бр.) от 1632 (3 бр. без
година), Франц II (1625) (3 бр.) от 1626 г.; Ерцхерцогство Австрия (7 бр.) –
Леополд V (1619 – 1632) от 1625 – 1632; Франция (21 бр.) – Анри III (1574 –
1589), Анри IV (1589 – 1610) и Луи XIV (1643 – 1715); Оранж (5 бр.) –
Фредерик-Хендрик (1625 – 1647) и Вилем III (1650 – 1702); Папска държава
(1 бр.) – Александър VII (1655 – 1677), отсечена в Авиньон при папския
легат кардинал Флавио Киджи; Венеция (1 бр.) – талер; Урбино (1 бр.) –
Франческо Мария II (1575 – 1624) 100; Испания (3 бр.) – Фелипе IV (1621 –
1665) (2 бр.) от 1628 г.; Фелипе V (1700 – 1746) (1 бр.) – 8 реала, отсечени в
Мексико; Бранденбург (7 бр.) – Георг Вилхелм (1619 – 1640); Османска
империя (54 бр.) на Селим I (1512 – 1520), Сюлейман I (1520 – 1566), Селим
II (1566 – 1574), Мурад III (1574 – 1595), Ахмед I (1603 – 1617), Мурад IV (1623
– 1640), Ибрахим I (1640 – 1648) и Ахмед III (1703 – 1730) (19 монети не
могат да се определят).
Най-ранна монета. Най-ранната монета в съкровището е
трапезундската аспра на Йоан II Комнин (1280 – 1297). Тя обаче стои
изолирано. Сред останалите монети най-ранни са тези на султан Селим I
(1512 – 1520).
Най-късна монета. Най-късните монети в находката са османските
от управлението на Ахмед III (1703 – 1730) и испанската от 8 реала,
отсечена в Мексико при крал Фелипе V (1700 – 1746), за която не е
отбелязана годината на отсичане.
Характеристика. Съкровището от Тръстиково е сред найинтересните находки от региона. За съжаление, вече повече от 60 години
след откриването и постъпването му в музея, то не е публикувано.
Съкровището е едно от малкото от територията на страната, които
съдържат златни и сребърни монети. То принадлежи към групата на
смесените находки с османски и европейски монети. Публикуваните
данни за него поставят множество въпроси, например странният му
състав (ако не се дължи на грешка, например смесване на монети от
намервача). Основната част от монетите са от периода от началото до 60те години на XVII в.
69. Черничево (Кърджалийско)
Откриване. През 1960 г. в околностите на село Черничево (общ.
Крумовград) бил разкопан гроб, в който били открити: гривна от синьо

100
Иван Карайотов посочва, че италианските монети в съкровището са три броя,
но описва два (Карайотов 2000: 80).
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стъкло, бронзово кръстче и 15 пробити сребърни монети, които вероятно
съставляват накит. Находката постъпила в РИМ – Кърджали.
Публикации. Находката не е публикувана, но за нея се споменава
няколко пъти (Герасимов 1963б: 261; Харитонов 1998: 313, № 400;
Теодосиев 2017а: 234-235).
Състав. Монетите са 15 бр. от следните държави: Австрия – талер
на Леополд I (1657 – 1705) от 1660 г.; Белгийска конфедерация – 2 талера
от 1639 и 1648 г.; Бранденбург – ¼ талер на Георг Вилхелм (1619 – 1640) от
1622 г.; Дубровник – грош 101 от 1629 г. и 3 полугроша 102 от 1530 и 1551 г.; Реч
Посполита (7 бр.) – Стефан Батори (1576 – 1586) – грош 103, Сигизмунд III
(1587 – 1632): ¼ талер (2 бр., поне единият сечен в Данциг през 1616 г.) и 4
бр. грош 104 от 1596 и 1599 г.
Най-ранна монета. Най-ранен е дубровнишкия грош от 1530 г., но
съществува голяма вероятност при тези монети да се касае за грешка и да
се има предвид всъщност 1630 и 1651 г. Ако това е така, то най-ранна е
монетата на Стефан Батори (1576 – 1586).
Най-късна монета. Най-късен в находката е талерът на император
Леополд I (1657 – 1705) от 1660 г.
Характеристика. Съкровището се числи към еднородните
находки, съдържащи само европейски монети. Съставено е от монети,
които се срещат много често по нашите земи. По всяка вероятност
монетите са представлявали накит в женски гроб, както личи от
откритата гривна. Поради използването на монетите в тяхната вторична
функция, вероятно находката е укрита доста след 1660 г., въпреки че поточна датировка едва ли е възможно да се направи. Николай Теодосиев
поставя трезоризирането в периода 1660 – 1700 г. (Теодосиев 2017а: 235).
70. Чипровци (Монтанско)
Откриване. Находката е открита през 1957 г. в околностите на град
Чипровци. Съдбата ѝ не е известна. Вероятно е разпръсната.
Публикации. За находката се споменава няколко пъти единствено в
бюлетините и описите на колективните монетни находки от България
(Герасимов 1959: 363; Харитонов 1998: 313, № 401; Теодосиев 2017а: 286).
Състав. Находката се е състояла само от талери на Белгийската
конфедерация – 48 на брой. Други данни за монетите не са известни.
Най-ранна монета. Недостатъчни данни.
Най-късна монета. Недостатъчни данни.

По-вероятно – 3 гроша.
По-вероятно е да става дума за грош.
103
По-вероятно – 3 гроша.
104
По-вероятно – 3 гроша.
101

102
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Характеристика. Находката спада към групата на еднородните
съкровища, съдържащи само европейски монети. Всъщност в нея се
съдържат само нидерландски талери (вероятно льовенталери). Николай
Теодосиев е почти сигурен, че това съкровище е укрито във връзка с
Чипровското въстание през 1688 г. (Теодосиев 2017а: 286).
Предположението му изглежда резонно, ако се търсят исторически
събития, с които да се свърже находката, но монетите биха могли да са и
доста по-ранни или пък по-късни, а причините за укриването им да са от
друг, например от личен, характер.
71. Ябланица (Ловешко)
Откриване. Съкровището е открито през 1967 г. при оран с трактор
в м. Слав дял в землището на град Ябланица. Част от монетите били
прибрани от работниците. По-късно 12 бр. постъпили в ИМ – Ябланица.
Публикации. Находката е публикувана изцяло (Лазаров 1987: 26-30).
Тя се споменава и няколко пъти в обзорите на колективните монетни
находки (Харитонов 1992: 181; 1998: 314, № 406; Теодосиев 2017а: 273).
Състав. Находката се състои от 13 сребърни монети, които се
разпределят по държави, владетели и номинали както следва: Белгийска
конфедерация (3 бр.) – льовенталер, отсечен в провинция Зеландия през
1646 г. и 2 флорина, отсечени в град Зволе по времето на свещения
римски император Матеус I (1612 – 1619); Свещена Римска империя –
флорин на Херцогство Олденбург-Делменхорст на Антон Гюнтер (1603 –
1667), отсечен при император Фердинанд III (1637 – 1657); Франция – ½
франк на Луи XIII (1610 – 1643), отсечен в Тулуза през 1626 г.; реч
Посполита – 8 бр. 105 монети от 3 гроша на Сигизмунд III (1587 – 1632), от
които 5 отсечени в Полша (сред тях, отсечени в Бидгошч, Олкуш,
Въсхова, Познан и Краков), 2 в Рига (1592 и 1595 г.).
Най-ранна монета. Най-ранна в находката е монетата от 3 гроша,
отсечена в град Рига през 1592 г.
Най-късна монета. Най-късната монета в съкровището е флоринът
на Олденбург-Делменхорст, отсечен при Фердинанд III (1637 – 1657).
Характеристика. Съкровището от Ябланица спада към
еднородните находки от османската епоха, които съдържат единствено
европейски сребърни монети. Съдържанието на находката е типично за
епохата. Очевидно монетите са събирани в рамките на един човешки
живот, имайки предвид, че хронологическата разлика между найранната и най-късната монета е максимум 65 години. Вероятно се касае
за лични причини при укриването на находката. Трябва да се отбележи,
че това е една от най-прецизно документираните находки.
В публикацията на съкровището Лъчезар Лазаров практически описва 7
монети на Реч Посполита (Лазаров 1987: 26-30).

105

278

Таблица 12. Нидерландски монети от XVI – XVII в. в колективните
монетни находки от България
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
1

съкровище

Ахтопол
Батин
Безденица
Бели брод
Белица
Белоградчик
Бенковски
Биримирци
Богородица
Борци
Ботево
Брестовец
Буковец
Бял извор
Велико Търново
Видинско
Върбовка
Връбница
Гайтанци
Главаци
Горни Дъбник
Горни Лом
Градец
Градина
Граница
Динката
Добърско
Дъбравино
Ефр. Бакалово
Калтинец
Каменар
Караисен
Козлодуй
Конаре
Кортен
Кръстина
Куртово Конаре
Лютиброд
Медникарово

общо осман- евронидерПроцент Процент
монети
ски
пейски ландски нидерл.
нидерл.
монети монети монети монети от монети
общия
от европ.
брой
452
341 1
111
27
5,97
24,32
21
1
20
?
?
?
25
0
25
25
100
100
189
0
189
2
1,06
1,06
101
0
101
52
51,49
51,49
39
0
39
37
94,87
94,87
10
3
7
1
10,00
14,29
597
0
597
19
3,18
3,18
359
266
93
8
2,23
34,78
39
33
6
2
5,13
33,33
10
4
6
3
30,00
50,00
683
644
39
31
4,54
79,49
?
0
?
?
?
?
291
0
291
206
70,79
70,79
178
176
2
1
0,56
50,00
328
161
167
4
1,22
2,40
?
ок. 2 кг
160
103
?
64,38
65
0
65
11
16,92
16,92
352
318
34
1
0,28
2,94
109
93
16
1
0,92
6,25
30
25
5
1
3,33
20,00
11
0
11
11
100
100
54
51
3
1
1,85
33,3
10
0
10
2
20,00
20,00
131
120
11
3
2,29
27,27
66
61
5
3
4,55
60,00
ок. 6 кг
?
?
2
?
?
1451
880
571
188
12,89
32,75
120
0
120
5
4,17
4,17
55
0
55
21
38,19
38,19
39
4
35
7
17,95
20,00
247
242
5
2
0,81
40,00
100
0
100
99
99,00
99,00
21
10
11
1
4,76
9,09
24
0
24
24
100
100
39
0
39
3
7,69
7,69
6
0
6
6
100
100
81
?
?
5
6,17
?
?
?
?
1?
?
?

Заедно с една татарска монета.

279

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Миланово
Михайлово
Михалци
Мраморен
Невестино
Никопол
Овчага
Оряхово
Патреш
Певец
Петрич
Пешаково
Плевен
Полетинци
Поморие I
Поморие II
Поморийско
Радотина
Райново
Ресилово
Рудник I
Рудник II
Ръждавица
Самоков
Славяново
Сламино
София
Сърница
Тръстиково
Черничево
Чипровци
Ябланица

>1000
?
9
?
>300
20
75
140
53
41
213
329
624
126
9
605
5
83
1172
128
124
61
31
18
17
?
4669
26
288
15
48
13

?
0
0
0
>11
0
73
14
0
0
0
44
550
109
0
552
0
20
1166
0
0
0
2
0
0
?
4320
0
58
0
0
0

?
?
9
?
>7
20
2
126
53
41
213
285
74
17
9
53
5
63
6
128
124
61
29
18
17
?
349
26
230
15
48
13

280

?
>3
8
?
6
2
1
10
17
1
152
31
4
8
2
6
4
37
2
6
85
10
4
18
15
?
23
4
12
2
48
3

?
?
88,89
?
?
10,00
1,33
7,14
32,08
2,44
71,36
9,42
0,64
6,35
22,22
0,99
80,00
44,58
0,17
4,69
68,55
13,11
12,90
100
88,24
?
0,49
15,38
4,17
13,33
100
23,08

?
?
88,89
?
?
10,00
50,00
7,94
32,08
2,44
71,36
10,88
5,41
47,06
22,22
11,32
80,00
58,73
33,33
4,69
68,55
13,11
13,79
100
88,24
?
6,59
15,38
5,22
13,33
100
23,08
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№

съкровище

14
28
50
17
33
60
5
70
6
57
12
51
1
3
35
66
30
8
63
48
64
68
18
22
47
61
9
42
53
31
37
44
55
59
29
38
16
52

Бял извор
Дъбравино
Петрич
Върбовка
Козлодуй
Рудник I
Белица
Чипровци
Белоградчик
Радотина
Брестовец
Пешаково
Ахтопол
Безденица
Кортен
София
Калтинец
Биримирци
Самоков
Патреш
Славяново
Тръстиково
Връбница
Горни Лом
Оряхово
Рудник II
Богородица
Михалци
Полетинци
Каменар
Куртово Конаре
Невестино
Поморие II
Ресилово
Ефр. Бакалово
Лютиброд
Видинско
Плевен I

общо осман- евронидерПроцент Процент
монети
ски
пейски ландски нидерл.
нидерл.
монети монети монети монети от монети
общия
от европ.
брой
291
0
291
206
70,79
70,79
1451
880
571
188
12,89
32,75
213
0
213
152
71,36
71,36
?
ок. 2 кг
160
103
?
64,38
100
0
100
99
99,00
99,00
124
0
124
85
68,55
68,55
101
0
101
52
51,49
51,49
48
0
48
48
100
100
39
0
39
37
94,87
94,87
83
20
63
37
44,58
58,73
683
644
39
31
4,54
79,49
329
44
285
31
9,42
10,88
452
341 2
111
27
5,97
24,32
25
0
25
25
100
100
24
0
24
24
100
100
4669
4320
349
23
0,49
6,59
55
0
55
21
38,19
38,19
597
0
597
19
3,18
3,18
18
0
18
18
100
100
53
0
53
17
32,08
32,08
17
0
17
15
88,24
88,24
288
58
230
12
4,17
5,22
65
0
65
11
16,92
16,92
11
0
11
11
100
100
140
14
126
10
7,14
7,94
61
0
61
10
13,11
13,11
359
266
93
8
2,23
34,78
9
0
9
8
88,89
88,89
126
109
17
8
6,35
47,06
39
4
35
7
17,95
20,00
6
0
6
6
100
100
>300
>11
>7
6
?
?
605
552
53
6
0,99
11,32
128
0
128
6
4,69
4,69
120
0
120
5
4,17
4,17
81
?
?
5
6,17
?
328
161
167
4
1,22
2,40
624
550
74
4
0,64
5,41

Заедно с една татарска монета.
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56
62
67
41
11
25
26
36
71
4
10
24
27
32
45
54
58
69
7
15
19
20
21
23
34
46
49
39
2
13
40
43
65

Поморийско
Ръждавица
Сърница
Михайлово
Ботево
Граница
Динката
Кръстина
Ябланица
Бели брод
Борци
Градина
Добърско
Караисен
Никопол
Поморие I
Райново
Черничево
Бенковски
Велико Търново
Гайтанци
Главаци
Горни Дъбник
Градец
Конаре
Овчага
Певец
Медникарово
Батин
Буковец
Миланово
Мраморен
Сламино

5
31
26
?
10
131
66
39
13
189
39
10
ок. 6 кг
247
20
9
1172
15
10
178
352
109
30
54
21
75
41
?
21
?
>1000
?
?

0
2
0
0
4
120
61
0
0
0
33
0
?
242
0
0
1166
0
3
176
318
93
25
51
10
73
0
?
1
0
?
0
?

5
29
26
?
6
11
5
39
13
189
6
10
?
5
20
9
6
15
7
2
34
16
5
3
11
2
41
?
20
?
?
?
?
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4
4
4
>3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1?
?
?
?
?
?

80,00
12,90
15,38
?
30,00
2,29
4,55
7,69
23,08
1,06
5,13
20,00
?
0,81
10,00
22,22
0,17
13,33
10,00
0,56
0,28
0,92
3,33
1,85
4,76
1,33
2,44
?
?
?
?
?
?

80,00
13,79
15,38
?
50,00
27,27
60,00
7,69
23,08
1,06
33,33
20,00
?
40,00
10,00
22,22
33,33
13,33
14,29
50,00
2,94
6,25
20,00
33,3
9,09
50,00
2,44
?
?
?
?
?
?

Таблица 14. Разпределение на съкровищата по процент нидерландски
монети сред всички монети в находката
№

съкровище

3
22
35
37
63
70
33
6
42
64
56
50
14
60
57
5
30
48
11
71
54
24
31
18
67
69
61
62
28
7
45
51
36
47
53
38

Безденица
Горни Лом
Кортен
Куртово Конаре
Самоков
Чипровци
Козлодуй
Белоградчик
Михалци
Славяново
Поморийско
Петрич
Бял извор
Рудник I
Радотина
Белица
Калтинец
Патреш
Ботево
Ябланица
Поморие I
Градина
Каменар
Връбница
Сърница
Черничево
Рудник II
Ръждавица
Дъбравино
Бенковски
Никопол
Пешаково
Кръстина
Оряхово
Полетинци
Лютиброд

общо осман- евронидерПроцент Процент
монети
ски
пейски ландски нидерл.
нидерл.
монети монети монети монети от монети
общия
от европ.
брой
25
0
25
25
100
100
11
0
11
11
100
100
24
0
24
24
100
100
6
0
6
6
100
100
18
0
18
18
100
100
48
0
48
48
100
100
100
0
100
99
99,00
99,00
39
0
39
37
94,87
94,87
9
0
9
8
88,89
88,89
17
0
17
15
88,24
88,24
5
0
5
4
80,00
80,00
213
0
213
152
71,36
71,36
291
0
291
206
70,79
70,79
124
0
124
85
68,55
68,55
83
20
63
37
44,58
58,73
101
0
101
52
51,49
51,49
55
0
55
21
38,19
38,19
53
0
53
17
32,08
32,08
10
4
6
3
30,00
50,00
13
0
13
3
23,08
23,08
9
0
9
2
22,22
22,22
10
0
10
2
20,00
20,00
39
4
35
7
17,95
20,00
65
0
65
11
16,92
16,92
26
0
26
4
15,38
15,38
15
0
15
2
13,33
13,33
61
0
61
10
13,11
13,11
31
2
29
4
12,90
13,79
1451
880
571
188
12,89
32,75
10
3
7
1
10,00
14,29
20
0
20
2
10,00
10,00
329
44
285
31
9,42
10,88
39
0
39
3
7,69
7,69
140
14
126
10
7,14
7,94
126
109
17
8
6,35
47,06
81
?
?
5
6,17
?
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1
10
34
59
26
12
29
68
21
8
49
25
9
23
46
16
4
55
20
32
52
15
66
19
58
17
2
13
27
39
40
41
43
44
65

3

Ахтопол
Борци
Конаре
Ресилово
Динката
Брестовец
Ефр. Бакалово
Тръстиково
Горни Дъбник
Биримирци
Певец
Граница
Богородица
Градец
Овчага
Видинско
Бели брод
Поморие II
Главаци
Караисен
Плевен I
Велико Търново
София
Гайтанци
Райново
Върбовка
Батин
Буковец
Добърско
Медникарово
Миланово
Михайлово
Мраморен
Невестино
Сламино

452
39
21
128
66
683
120
288
30
597
41
131
359
54
75
328
189
605
109
247
624
178
4669
352
1172
?
21
?
ок. 6 кг
?
>1000
?
?
>300
?

341 3
33
10
0
61
644
0
58
25
0
0
120
266
51
73
161
0
552
93
242
550
176
4320
318
1166
ок. 2 кг
1
0
?
?
?
0
0
>11
?

Заедно с една татарска монета.

111
6
11
128
5
39
120
230
5
597
41
11
93
3
2
167
189
53
16
5
74
2
349
34
6
160
20
?
?
?
?
?
?
>7
?

284

27
2
1
6
3
31
5
12
1
19
1
3
8
1
1
4
2
6
1
2
4
1
23
1
2
103
?
?
2
1?
?
>3
?
6
?

5,97
5,13
4,76
4,69
4,55
4,54
4,17
4,17
3,33
3,18
2,44
2,29
2,23
1,85
1,33
1,22
1,06
0,99
0,92
0,81
0,64
0,56
0,49
0,28
0,17
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

24,32
33,33
9,09
4,69
60,00
79,49
4,17
5,22
20,00
3,18
2,44
27,27
34,78
33,33
50,00
2,40
1,06
11,32
6,25
40,00
5,41
50,00
6,59
2,94
33,33
64,38
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Таблица 15. Разпределение на съкровищата по процент нидерландски
монети сред представените европейски монети
№

3
22
35
37
63
70
33
6
42
64
56
12
50
14
60
17
26
57
5
11
15
46
53
32
30
9
10
23
58
28
48
25
1
4

съкровище

Безденица
Горни Лом
Кортен
Куртово Конаре
Самоков
Чипровци
Козлодуй
Белоградчик
Михалци
Славяново
Поморийско
Брестовец
Петрич
Бял извор
Рудник I
Върбовка
Динката
Радотина
Белица
Ботево
Велико Търново
Овчага
Полетинци
Караисен
Калтинец
Богородица
Борци
Градец
Райново
Дъбравино
Патреш
Граница
Ахтопол

общо осман- евронидерПроцент Процент
монети
ски
пейски ландски нидерл.
нидерл.
монети монети монети монети от монети
общия
от европ.
брой
25
0
25
25
100
100
11
0
11
11
100
100
24
0
24
24
100
100
6
0
6
6
100
100
18
0
18
18
100
100
48
0
48
48
100
100
100
0
100
99
99,00
99,00
39
0
39
37
94,87
94,87
9
0
9
8
88,89
88,89
17
0
17
15
88,24
88,24
5
0
5
4
80,00
80,00
683
644
39
31
4,54
79,49
213
0
213
152
71,36
71,36
291
0
291
206
70,79
70,79
124
0
124
85
68,55
68,55
?
ок. 2 кг
160
103
?
64,38
66
61
5
3
4,55
60,00
83
20
63
37
44,58
58,73
101
0
101
52
51,49
51,49
10
4
6
3
30,00
50,00
178
176
2
1
0,56
50,00
75
73
2
1
1,33
50,00
126
109
17
8
6,35
47,06
247
242
5
2
0,81
40,00
55
0
55
21
38,19
38,19
359
266
93
8
2,23
34,78
39
33
6
2
5,13
33,33
54
51
3
1
1,85
33,33
1172
1166
6
2
0,17
33,33
1451
880
571
188
12,89
32,75
53
0
53
17
32,08
32,08
131
120
11
3
2,29
27,27
452
341 4
111
27
5,97
24,32

Заедно с една татарска монета.

285

71
54
21
24
31
18
67
7
62
69
61
55
51
45
34
47
36
66
20
52
68
59
29
8
19
49
16
4
2
13
27
38
39
40
41
43
44
65

Ябланица
Поморие I
Горни Дъбник
Градина
Каменар
Връбница
Сърница
Бенковски
Ръждавица
Черничево
Рудник II
Поморие II
Пешаково
Никопол
Конаре
Оряхово
Кръстина
София
Главаци
Плевен I
Тръстиково
Ресилово
Ефр. Бакалово
Биримирци
Гайтанци
Певец
Видинско
Бели брод
Батин
Буковец
Добърско
Лютиброд
Медникарово
Миланово
Михайлово
Мраморен
Невестино
Сламино

13
9
30
10
39
65
26
10
31
15
61
605
329
20
21
140
39
4669
109
624
288
128
120
597
352
41
328
189
21
?
ок. 6 кг
81
?
>1000
?
?
>300
?

0
0
25
0
4
0
0
3
2
0
0
552
44
0
10
14
0
4320
93
550
58
0
0
0
318
0
161
0
1
0
?
?
?
?
0
0
>11
?

13
9
5
10
35
65
26
7
29
15
61
53
285
20
11
126
39
349
16
74
230
128
120
597
34
41
167
189
20
?
?
?
?
?
?
?
>7
?

286

3
2
1
2
7
11
4
1
4
2
10
6
31
2
1
10
3
23
1
4
12
6
5
19
1
1
4
2
?
?
2
5
1?
?
>3
?
6
?

23,08
22,22
3,33
20,00
17,95
16,92
15,38
10,00
12,90
13,33
13,11
0,99
9,42
10,00
4,76
7,14
7,69
0,49
0,92
0,64
4,17
4,69
4,17
3,18
0,28
2,44
1,22
1,06
?
?
?
6,17
?
?
?
?
?
?

23,08
22,22
20,00
20,00
20,00
16,92
15,38
14,29
13,79
13,33
13,11
11,32
10,88
10,00
9,09
7,94
7,69
6,59
6,25
5,41
5,22
4,69
4,17
3,18
2,94
2,44
2,40
1,06
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

нидерЗападна
ландски Холандия Гелдерланд Утрехт Фризия
Зеландия Оверийсел Зволе Давентер
Фризия
монети
206
30
30
44
2
38
5
13
18
2
188
22
31
1
10
52
13
45
10
52
4
7
2
2
3
2
18
2
31
7
3
1
1
2
1
31
3
1
7
2
2
2
3
2
27
4
3
7
7
1
4
1
23
1
3
1
4
9
3
1
1
11
2
3
2
1
10
3
1
1
1
1
1
8
3
2
2
1
7
1
3
1
1
6
1
1
4
6
1
1
1
1
6
5
4
1
1
4
1
1
4
1
1
1
1
3
2
3
1
2
-

23
4
12
16
9
3
2
1
2
1
1
-

Кампен

1

В таблицата са включени само монети от колективни находки, за които има подробни данни за разпределение на
екземплярите по провинции и градове. Посочен е броят само на монетите, които сигурно могат да бъдат отнесени към
конкретна провинция или град. Затова е възможно общият брой да е различен от сбора на монетите по провинции и градове.

Бял извор
Дъбравино
Белица
Брестовец
Пешаково
Ахтопол
София
Тръстиково
Рудник II
Биримирци
Каменар
Ефрейтор Бакалово
Поморие II
Ресилово
Плевен
Видинско
Поморийско
Ръждавица
Ябланица

съкровище

Таблица 16. Разпределение на нидерландските монети в колективните находки по провинции и градове 1

Ботево
Караисен
Поморие I
Борци
Велико Търново
Овчага
Певец
общо

1
1
85

Давентер
2%
Зволе
9%

Зеландия
4%

Оверийсел
11%

3
2
2
2
1
1
1
642

1
71

Западна Фризия
20%

Кампен
12%

1
89

24

28

Холандия
13%

1
124

Фризия
4%

2
1
59

Утрехт
11%

Гелдерланд
14%

1
69

11

74

Бял извор
Дъбравино
Белица
Пешаково
Брестовец
Ахтопол
София
Рудник II
Биримирци
Каменар
Поморие II
Ефр. Бакалово
Плевен
Поморийско
Ръждавица
Ябланица
Ботево
Караисен
Поморие I
Борци
Овчага
Певец
общо

съкровище

нидерсребърен
половин
провинциален
градски
ландски рийксталер арендсталер
льовенталер
дукат
льовенталер льовенталер льовенталер
монети
206
1
135
12
16
29
188
1
151
22
2
8
52
25
31
20
5
31
28
1
27
23
3
1
23
1
4
16
2
10
6
2
8
6
2
7
7
6
3
5
5
4
4
4
3
3
3
1
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
619
2
4
1
441
44
23
40

Таблица 17. Разпределение на нидерландските монети в колективните находки по номинали

1
4
27
6
2
1
2
3
4
2
1
53

флорин

1/2 льовенталер

провинциален льовенталер

градски льовенталер

флорин

рийксталер

льовенталер

арендсталер сребърен дукат

съкровище
Бял извор
Дъбравино
Брестовец
Ресилово
Белица
Ахтопол
Пешаково
Рудник II
Тръстиково
София
Поморие II
Поморийско
Велико Търново
Певец
общо

Нидермонети
рийксландски
на
талер
монети Холандия
206
188
31
6
52
27
31
10
11
23
6
4
1
1

30
22
7
5
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1
85

льовенталер
15751605

1
1

17
15
6
2
4
2
1
2
1
1
51

½
льовенталер
15761605
1
1
1
1
1
5

льовенталер
16061697
11
6
5
2
1
1
1
27

½
льовенталер
16061653
1
1

Таблица 18. Монети на провинция Холандия в съкровища от България

съкровище
Дъбравино
София
Каменар
Бял извор
Белица
Пешаково
Видинско
общо

Нидерландски
монети

монети
на
Фризия

арендсталер

188
23
7
206
52
31
4

10
4
3
2
2
2
1
24

2
2

провин½
ционален льовенльовенльовенталер
талер
1606-1653
талер
1607-1659
1591-1606
2
5
3
2
1
2
1
1
2
2
1
3
15
4

Таблица 19. Монети на провинция Фризия в съкровища от България

291

Нидерландски
монети

съкровище
Дъбравино
Бял извор
София
Ахтопол
Ефрейтор Бакалово
Белица
Пешаково
Биримирци
Брестовец
Тръстиково
Рудник II
Каменар
Поморие II
Поморийско
Борци
общо

монети
на
Западна
Фризия

188
206
23
27
6
52
31
8
31
11
10
7
6
4
2

52
38
9
7
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
124

провинциален
льовенрийксталер льовенталер
талер
1606-1700
1588-1605
1
1
44
1
31
9
1
8
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
109

½
льовенталер
1612-1650
6
6
1
13

Таблица 20. Монети на провинция Западна Фризия в съкровища от България

съкровище

Дъбравино
Бял извор
Белица
Брестовец
Ахтопол
София
Тръстиково
Биримирци
Ръждавица
Пешаково
Ефр. Бакалово
Поморие II
Ботево
общо

монети
Нидерна
ландски
Гелдермонети
ланд
188
206
52
31
27
23
11
8
3
31
6
6
3

31
30
7
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
89

дукат

1
1

провинциален
льовенталер
1589-1602,
1648
1
1
2
4

½
провинциален
льовенталер
1589-1602
1
1
1
3

льовенталер
16061700

½ льовенталер
1606-1652

25
27
7
3
2
1
3
1
2
1
1
1
74

4
2
1
7

Таблица 21. Монети на провинция Гелдерланд в съкровища от България

292

съкровище
Дъбравино
Бял извор
Ахтопол
Пешаково
София
Биримирци
Рудник II
Каменар
Поморие I
общо

Нидерландски
монети
188
206
27
31
23
8
10
7
2

монети на
Оверийсел
45
13
4
2
1
1
1
1
1
69

льовенталер
1606-1701
41
13
4
1
1
1
1
1
1
64

½ льовенталер
1606-1652
4
1
5

Таблица 22. Монети на провинция Оверийсел в съкровища от България

съкровище
Дъбравино
Бял извор
София
Белица
Брестовец
Ахтопол
Рудник II
Ябланица
общо

Нидермонети
арентсландски
на
талер
монети Зеландия
188
206
23
53
31
27
10
3

13
5
3
2
2
1
1
1
28

2
2

провинциален
льовенталер
1589-1599
1
1
2

льовенталер
1606-1658

½ льовенталер
1606-1652

10
5
1
1
2
1
1
1
22

2
2

Таблица 23. Монети на провинция Зеландия в съкровища от България

293

съкровище
Бял извор
Пешаково
Ахтопол
Белица
Тръстиково
Биримирци
Дъбравино
Брестовец
София
Каменар
Ефрейтор Бакалово
Поморийско
Ботево
общо

Нидермонети на
ландски
Утрехт
монети
206
31
27
53
11
8
188
31
23
7
6
4
3

44
7
7
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
71

провинциален
льовенталер
1589-1603
3
1
1
1
1
7

льовенталер
1606-1697

½ льовенталер
1606-1676

39
4
6
1
2
2
1
1
1
1
1
1
60

2
2
4

Таблица 24. Монети на провинция Утрехт в съкровища от България

съкровище
Бял извор
Брестовец
Белица
Пешаково
Дъбравино
Тръстиково
Поморие II
Плевен
Ресилово
Видинско
Ръждавица
общо

Нидерландски
монети
206
31
53
31
188
11
6
4
6
4
3

монети на
Кампен
23
16
12
9
4
3
2
2
1
1
1
74

градски
льовенталер
1597 и без г.
1
1
2

льовенталер
1637-1693

флорин

22
15
3
6
3
1
1
1
52

1
9
3
3
2
2
20

Таблица 25. Монети на град Кампен в съкровища от България

294

съкровище
Бял извор
Белица
Пешаково
Брестовец
София
Рудник II
Поморие II
Плевен
общо

Нидерландски
монети

монети на
Давентер

206
53
31
31
23
10
6
4

2
2
2
1
1
1
1
1
11

½ градски
льовенталер
1640
1
1

льовенталер
1662-1698

флорин

1
1
2

1
2
1
1
1
1
1
8

Таблица 26. Монети на град Давентер в съкровища от България

съкровище
Бял извор
Белица
Дъбравино
Пешаково
Ябланица
Караисен
Ахтопол
Рудник II
Плевен
Видинско
Поморийско
Овчага
общо

Нидерландски
монети

монети
на
Зволе

206
53
188
31
3
2
27
10
4
4
4
1

18
18
9
3
2
2
1
1
1
1
1
1
57

градски
льовенталер
1633-1655
16
1
8
2
1
1
29

½ градски
льовенталер
1633-1652
2
1
3

Таблица 27. Монети на град Зволе в съкровища от България

295

льовенталер
1661-1692

флорин

1
1
2

16
3
2
1
1
1
24

296

СТОЙНОСТ НА НИДЕРЛАНДСКИТЕ МОНЕТИ В БЪЛГАРСКИТЕ
ЗЕМИ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ ПРЕЗ XVI – XVII ВЕК

Цената на дадена стока или услуга не би могла да бъде дефинирана
самостоятелно извън цялостната монетна система. Също така тя служи
като отправна точка и обяснение на самата фискално-монетарна система
в дадена държава или територия. Излишно е да споменаваме, че за
реалностите на XVI – XVII век монетата не е импликация на определени
ресурси или доверие, а всъщност носи стойността в себе си, изразена чрез
количеството благороден метал, съдържащ се в нея. Носителят на
монетната регалия се явява гарант както за качеството на метала, така и
за теглото ѝ. Всички цени, сметни системи, договори, държавно
събираеми данъци и такси и др., се ръководят най-често от една точно
определена и обикновено широко приета парична стойност, номинал или
еквивалент. За Османската империя през целия интересуващ ни период
от два века това е сребърното акче и всички плащания (действителни и
номинални) са преизчислявани именно в тази монетна единица. От друга
страна държавата приемала плащания и в други монети (османски и
чужди), които обаче отново били преизчислявани в акчета по точно
фиксиран курс. Подобна практика съществувала и в някои европейски
страни (като Франция, Нидерландия, Англия, Испания) с тази разлика, че
се приемали само пълностойностни златни и по-рядко сребърни монети,
но не и такива от мюсюлмански държави. Понякога при различните
банкови, търговски и данъчни операции били използвани парични
еквиваленти, които нямали задължително монетен израз. Често това са
сребърни монетни еквивалентни единици, които са прекалено големи, за
да притежават монетен израз. Такъв имат само техните по-леки
подразделения. Сред най-разпространените в Европа по онова време са
френският ливр турноа от 20 су, английската лира стерлинга от 20
шилинга и германската марка от 20 шилинга (Braudel, Spooner 1967: 378).
Когато се анализира или изчислява стойността на талера в нашите
земи под османска власт, трябва задължително да се отчитат няколко
характерни елемента. Без анализа им би се получило сериозно объркване
и достигане до погрешни изводи. По-долу са дадени моите съображения
(без да са подредени по важност).
На първо място е фактът, че различните европейски талери имат
различна стойност и в Европа. Това е напълно закономерно, имайки
предвид различното им тегло и сребърно съдържание. Освен това, в
редица европейски страни също са в обращение различни талери, които
имат различна стойност. Така например, в Нидерландия циркулират
няколко типа талери и други талерови монети с различна стойност:
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рийксталер от 60 стуйвера; льовенталер от 48 стуйвера; флорин (гулден)
от 28 стуйвера и т.н. На второ място са значителните различия в
официалните и пазарните курсове на талерите в Османската империя.
Държавата налага задължителни занижени обменни курсове, понякога
под страх от смъртно наказание, които значително се различават от
пазарните. На трето място трябва да се поставят различията в пазарните
обменни курсове в самата Османска империя (в различните територии,
административни единици и дори градове).
Сравнително подробен анализ на тези проблеми е направил
изтъкнатият наш нумизмат Владимир Пенчев. В студията си, посветена на
талеровите монети от нумизматичния фонд на Националния исторически
музей, той отделя специално внимание на покупателната стойност на
талера и на нейното изменение. Той се опира не само на нумизматични,
но и на писмени извори (Пенчев 2017: 235-243).
През първата половина на XVI в. стойността на германския
райхсталер, както и на еквивалентните му монетни единици, като
нидерландския рийксталер (рийксдаалдер), се повишавала бавно спрямо
акчето, а причина за това е девалвацията на последното. Промяната тогава
е относително бавна. От различни по характер писмени извори може да
се възстанови приблизителната хронологична последователност на тези
промени. В османска историческа хроника, отнасяща се за времето на
султан Селим I (1512 – 1520), се споменава, че един „саде грош“ е равен на 35
акчета (Ихчиев 1911: 156). В немската „Хроника на турските султани“ е
отбелязано, че около 1530 – 1540 г. един „германски талер“ се равнявал на
36 акчета (Панова 1980: 202). В дневника си Ханс Дерншвам отбелязва, че
на 2 август 1553 г. в град Смедерево разменили талерите срещу 37 аспри
единия (Дерншвам 1970: 22). През втората половина на века разликата
нараства по-бързо и през 1574 г. един талер се разменял вече за „40 аспри“,
както свидетелства французинът Пиер Лескалопие (Цветкова 1975: 158).
Същата стойност се споменава за годините след средата на XVI в. и в
споменатата вече „Хроника на турските султани“: „останала стойността на
талера дълго време постоянно на 40 аспри“ (Панова 1980: 202).
Данни за цените на различни стоки могат да се почерпят и от
записките на многобройните дубровнишки търговци, които посещавали
редовно Османската империя и по-специално българските земи. За
периода 1665 – 1690 г. на Балканския полуостров дейност извършвали не
по-малко от 300 дубровнишки търговеца (това са само тези, чиито имена
са известни, вж.: Винавер 1963: 192). Броят им за периода 1670 – 1690 в някои
български градове е висок, например в Силистра (16 търговеца), Никопол
(6) и Шумен (6) (пак там: 193). Изнасяли се предимно кожи, вълна и восък
(пак там: 202). Въз основа на известните данни може да се заключи, че
търговската активност на дубровнишките търговци през втората
половина на XVII в. е много по-интензивна в българските, а не в съседните
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на Дубровник сръбски земи. Интересен факт е, че в периода 1671 – 1688 г.
на територията на Сърбия активност е регистрирана в 3 града (както и в
Нови Пазар, който тогава е в еялета Босна), докато в българските земи
дубровнишки търговци посещават цели 12 града, както и още няколко помалки селища (пак там: 194-195). Наред с дубровнишките, в редица селища
по българските земи са регистрирани и гръцки, арменски и босненски
търговци, които изнасяли стоки за Унгария, Полша, Русия и Италия (пак
там: 195, 198).
Въз основа на записките на дубровнишките търговци може да се
проследят инфлационните процеси и разликите в цените в отделните
градове и региони на Балканите. Така например през 1682 г. цената на
вълната в Косово била 7,7 талера за чувал 1, в Скопие същото количество
през 1681 – 1683 г. струвало 11,5 талера, а през 1684 г. – 12 талера. През 1687
г. вълната и в Косово достигнала цена от 13,5 талера (Винавер 1963: 202203). Тук трябва да се вземат предвид и промените на цените, свързани с
количеството на произведената продукция, както и с търсенето на пазара.
Т.е. тези факти трябва да се обясняват не само с инфлационните процеси,
но и с други фактори, които често много трудно могат да се дефинират.
Ако проследим промените на цената на говеждите кожи в различните
градове, те едва ли биха могли да се обяснят единствено с инфлацията
(вж.: Табл. 28, Табл. 29).
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1572
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28-37

1577 1578
27

37

1584
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1595 1608
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1614

1623

1625

1641

1667

1671

170
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200
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168

Таблица 28. Цена в Белград на една говежда кожа (6 – 9 оки) в акчета
(по Винавер 1963: 205)
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132

1658
100-120

1670 1683
135
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Таблица 29. Цена в София на една говежда кожа (6 – 9 оки) в акчета
(по Винавер 1963: 205)
Цената на биволските кожи в българските земи също се изменяла
динамично. Сръбският историк Вук Винавер отбелязва, че търговците си
ги набавяли най-вече от нашите земи (Винавер 1963: 206). Една такава
Вълната се измервала на ока, кантар и чувал. 1 кантар е равен на 44 оки, а 1 чувал
– на 69-70 оки или 225 дубровнишки либри по 358 г, т.е. 1 чувал съдържал 1,56 –
1,58 кантара (срвн.: Винавер 1963: 204, заб. 135-136).
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кожа тежала 15 – 22 оки и в аспри (акчета) цената им се изменяла в широки
граници (вж.: Табл. 30).
1553

1591

1598 1608

1615

1617

1634 1654 1656 1663 1668 1670 1677

70-80

213

220

360

240

200

240

250

286

340

480

390

360

Таблица 30. Цена в българските земи на една биволска кожа в акчета
(по Винавер 1963: 206)
Промените в цените на коментираните по-горе стоки са свързани с
редица фактори. При тяхното определяне тук трябва да се отбележат не
само динамичността на цената на дадения артикул, но и промените в
самите монетни единици, които били ползвани при тяхната покупкопродажба. Така например още през 60-те години на XX век Винавер
отбелязва, че първоначалната обичайна преизчислена цена на една
биволска кожа се равнявала на 3 – 4 талера, но след 1670 г., въпреки
покачването ѝ в акчета, тя реално била около 2,5 талера, поради
повишения курс на талера спрямо акчето (Винавер 1963: 206). Подобно
реално понижение се наблюдава и в Дубровник, където през 1595 г. една
биволска кожа струва 5 – 6 талера; през 1596 – 1600: 4,5 – 6; през първата
половина на XVII в.: 5 ; в периода 1651 – 1660: 3,5 – 4; през 1679 – 1680: 3 – 4
талера (пак там: 206). При всички положения обаче, търговската печалба,
визирайки цените в българските земи и в Дубровник, остава средно около
2 талера на кожа, което е около 50% и повече.
Различията при определянето на обменния курс на различните
нидерландски монети, както и на западноевропейските монети като цяло,
се дължат и на различната им покупателна способност в самите
европейски държави, както и на хронологичната динамика на цените в
общоевропейски мащаб. Това се отнася в особено голяма степен за
периода на общоевропейската криза и т.н. революция на цените.
Балканският полуостров не е изключение от това правило, както и
близките на Османската империя държави. Така например дубровнишки
търговец през 1587 г. отбелязва, че една ока восък може да се купи на
различна цена в зависимост от града – между 20 и 25 аспри (акчета)
(Винавер 1972: 135). Покачване на цените има, разбира се, и извън земите
под османска власт, но повишението там е в доста по-ограничени размери.
Щефан Казимир например отбелязва, че в Словакия под австрийска власт
в периода 1550 – 1790 г. цената на месото се покачила 3,8 пъти, на житото –
8,1 пъти, а на виното – едва 1,8 пъти (Kazimir 1969: 197). В рамките на около
два века цените на отделни стоки се покачват, докато други (като
например кафето) остават непроменени. Ръстът на нарастване на цените
и съпътстващата тези процеси инфлация е в много по-скромни размери, в
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сравнение с Османската империя и в много държави в Централна Европа
– Унгария под австрийска власт, Полша, Чехия и др., както и на Балканите
извън османските територии – Дубровник (Винавер 1959: 323; 1960: 87).
Трябва да се спомене също така, че дубровничани още от края на XIV
в., т.е. от епохата на османското завоевание, участвали и в търговията с
роби, включително и в българските земи. От XV в. те се включили и в
търговията с роби негри, които били купувани предимно в Тунис, особено
след попадането му под османска власт. Те били заплащани с жито от
Албания и Македония 2. Африканските роби били продавани най-често на
островите Сицилия и Майорка, но понякога и по албанското венецианско
крайбрежие и дори в отделни случаи били покръствани и получавали
християнски имена (Никола, Иван, Мартин, Александър, Луция,
Катарина) (Винавер 1955: 441). Цената на робите била висока, а печалбите
на търговците – огромни. Средно тя се движела около 30 дуката, но това
зависело от способностите, възрастта, пола и др.: през 1454 г. Мартин бил
продаден за 32 дуката, през 1469 г. Никола за 30, през 1544 г. Луция за 22, а
през 1600 г. Александър за 32 цехина (дуката) (Винавер 1955: 441, заб. 11).
Макар и рядко, изглежда африкански роби достигали и до българските
земи, както личи от случая с дубровнишкия търговец Марин Паскоевич,
който около 1540 г. трябвало да достави роби негри от Тунис на стойност
350 дуката в град Велес и да ги размени за жито. Той обаче не спазил
уговорката и ги продал в Сиракуза, след което бил преследван от турците
и се наложило да избяга във Флоренция (Винавер 1955: 442).
Дубровнишките търговци след средата на XVII в. постепенно губят
позиции на Балканите, което е свързано с повишаването на търговския
интензитет на други народи, най-вече австрийски, английски,
венециански и нидерландски (Винавер 1963: 208-210). В крайна сметка след
войната на Свещената лига (1683 – 1699) търговията им замира почти
напълно.
Цените на стоките, обект на търговия, освен че са динамични във
времето, е трудно да бъдат изчислени и поради динамиката в стойността
както на османските акчета, така и на различните европейски номинали,
които били използвани при тази търговия. Вук Винавер изчислява цената
на стоките и в грамове чисто сребро, но дори и самите ценни метали
променят стойността си, особено след засиления внос на американско
сребро. Това допълнително усложнява сравняването на различните цени
и проследяването на тяхното изменение. Въпреки това, изчисленията на
Винавер са ценни и той достига до извода, че цените се променят
драстично нагоре. Така например един топ английски плат в средата на
Житото, освен за роби, било разменяно по северния бряг на Африка понякога и
за злато (Винавер 1955: 441-442), докарвано от Субсахарна Африка във вид на
кюлчета или в суров вид.
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XVI в. се равнява на 300 г чисто сребро, а през първата половина на XVII в.
вече е 600 г (Винавер 1963: 234, заб. 334).
Динамична е и цената на една нова, но набрала много бързо
популярност стока – кафето. Данните до края на XVII в. са оскъдни и се
различават в отделните територии. По всяка вероятност значение има и
качеството на самото кафе, което рядко е отразявано в документите.
Такива данни има за 1715 г., когато в Османската империя една ока кафе
струвала 210 – 216 акчета, а най-доброто – 244 (Винавер 1965: 343). През 1646
г. в Дубровник една ока струва 60 дубровнишки динара, през 1660 г. – 42,
т.е. около 1 австрийски талер, а в самото начало на XVIII в. вече е около 100
динара. Преизчислена в грамове чисто сребро, цената на кафето на
Дубровнишките пазари е следната: 1661 – 1662: 16,5 г; 1663: 12,4 г; 1681 – 1692:
11,8 – 14,8 г; 1699 – 1703: 23,4 г (Винавер 1965: 342-343). Движението на цената
в Дубровник е дадена в Табл. 31.
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Таблица 31. Цена на кафето в Дубровник в дубровнишки динари за ока
(по Винавер 1965: 342-343, заб. 99)
Съществуват данни и за други нови за времето си стоки. Вероятно
най-любопитни сред тях са сведенията за лекарството териак (с основна
съставка опиум), което бързо набира популярност в цяла Европа,
включително и в българските земи. До наши дни достигат предимно
оловните капачета на съдчетата, в които е било съхранявано. Те са с
характерни надписи и изображения, специфични за всяка аптека. В
нашите земи то е доставяно най-вече от Венеция, а стойността му никак
не е била малка. Съществуват данни, че в края на XVI в. в германските земи
4 дози от лекарството са стрували един райхсталер (Blanchard 2001: 1362;
Петракиев 2018: 243). Известни са и други по-слабо разпространени
лекарства на венециански аптеки, които обаче са доста по-евтини. Така
например Илиян Петракиев публикува оловно капаче от мехлем,
произхождащо от района на Златоград (вж. напр.: Петракиев 2018: 239244). Цената на този мехлем е между 10 и 16 солди за венецианска унция
(около 40 г), което го прави сравнително достъпно. Авторът изчислява, че
в Османската империя през първото десетилетие на XVIII в. цената му е
около 7 – 8 акчета, като по същото време една ока хляб струва 3 – 5 акчета
(пак там: 243).
Сред най-подробните извори е немската „Хроника на турските
султани“ от 1590 г., в която се съдържат много данни за употребяваните в
Османската империя монети (вж.: Панова 1980: 201-205). В нея се посочват
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конкретни данни за разменния курс на различни европейски монети
спрямо османските акчета (наричани в нея „асперлини“). Така например
се посочва, че един „германски талер“ (т.е. райхсталер) е равен на 36 акчета
около 1530 – 1540 г. (пак там: 201-202). Също така в Хрониката се съдържа
сведение, че един златен „султанин гулден“ (т.е. османски султанѝ) е равен
на венецианския дукат и „се оценявал по това време на 50 асперлини или
един и половина германски талера“ (пак там: 202). Това сведение е
изключително важно и чрез него могат да се обяснят редица различия в
курсовете на отделните номинали и произтича от факта, че в Османската
империя златните монети се ценят повече, отколкото в Западна Европа. В
това съчинение се съдържат и сведения за инфлацията, девалвацията на
акчето и промените в стойността на талера и се отбелязва, че по-късно
един талер се равнявал на 40 акчета, а златният дукат на 60, а
непосредствено преди отпътуването на автора от Истанбул талерът станал
80 акчета (пак там: 202). В тази хроника има и изключително ценни
сведения за курса на европейските талери в различните османски
територии. Авторът ѝ обяснява, че тези различия (според това, което са
му казали на място) се дължали на войната с Персия. В Истанбул
венецианският дукат се разменял за 90 акчета и вече не бил равен на
османската златна монета, която била с няколко акчета по-евтина (пак
там: 202) независимо, че имала същото номинално тегло и дори малко повисоко златно съдържание. Авторът привежда сведения и за стойността
на други европейски монети, циркулиращи в Османската империя,
отбелязвайки, че 60 кройцера са равни на 50 акчета (пак там: 202). Освен
за Балканите под турска власт, в Хрониката се дават сведения и за други
османски територии (Сирия, Египет) като се споменава, че един
германски талер е фактически равностойностен на испанската монета от
8 реала, понеже и двете в Триполи (в Османска Сирия) се разменят за 45
медини, докато венецианският дукат бил равен на цели 73 и дори 75
медини (пак там: 204).
Множество сведения за стойността на различните талерови, в това
число и нидерландски монети, се съдържат в сметководната книга на
дубровнишкия търговец Бенедето Марино ди Рести (1555 – 1611), който през
1578 г. пристига в София, където живее дълги години и извършва
търговски операции с редица селища на Балканския полуостров, но найвече по българските земи. Сметководната му книга съдържа данни за
периода 1590 – 1605 г. и в нея са включени имената на около 600 човека,
сред които и много българи, с които той имал търговски
взаимоотношения. Тази книга свидетелства, че през 1599 – 1602 г. талерът
бил равен на 100 – 110 акчета (Петров 2006). Книгата съдържа сведения за
крупни търговски сделки с българи от различни краища на страната.
Отбелязано е, че двама души от Оряховица и Мъглиж трябва да заплатят
за купени от тях биволски и говежди кожи общо 75 500 акчета (Петров
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2006: 506, 564, 566) – една значителна за времето си сума. Сметководната
книга на ди Рести съдържа и множество други, макар и косвени, ценни
сведения. И тя, като коментираната малко по-горе немска хроника,
индиректно свидетелства, че испанските 8-реалови монети имат същата
стойност като райхсталерите и то не само в Османската империя, а и на
други места, като Дубровник например. В книгата се съдържа следното
сведение за 1592 г.: „талери и реали по 36 [дубровнишки] гроша единия“
(Петров 2006: 20).
Редица извори свидетелстват, че разликите между официалните и
пазарните курсове на различните европейски монети били съществени.
Във френско известие за официалния курс в Османската империя се
посочва, че „кесарският австрийски реал струвал по 82 аспри, а
испанският реал – по 80 аспри“ (Винавер 1970: 150, заб. 71; Пенчев 2017: 240).
Същият официален курс от 80 акчета за испанска 8-реалова монета
посочва и френският пътешественик Жувен д`Рошфор (Винавер 1970: 161;
Пенчев 2017: 240). Официалният курс на льовенталера по това време бил
60 акчета (Ихчиев 1911: 151; Пенчев 2017: 241); през 1656 г. той вече е равен
на 80 акчета, при 90 акчета за райхсталер (Винавер 1970: 153; Пенчев 2017:
241). Курсът се запазил почти непроменен и в началото на XVIII в. – между
90 и 120 акчета за льовенталер (Винавер 1970: 265; Пенчев 2017: 241).
Различният курс на льовенталера спрямо райхсталера е напълно
закономерен, имайки предвид, че двете монети са с различна стойност по
принцип. Рийксталерът в Нидерландия се равнявал на 60 стуйвера, а
льовенталерът на 48, т.е. последният има със 75% по-ниска стойност.
Подобно е съотношението (с незначително отклонение) и при
официалния курс в Османската империя, където стойността на
льовенталера е със 73,17% по-ниска от тази на райхсталера (60 срещу 82
акчета).
Пазарните курсове през втората половина на XVII в. били следните:
1664 г. – испанска 8-реалова монета – 120 акчета; 1670 г. (Истанбул) –
нидерландски льовенталер – 90 – 100 акчета; 1676 (Истанбул) – испанска
монета от 8 реала – 125 акчета (Винавер 1970: 154, 160, 162; Пенчев 2017: 240).
В балканските земи под османска власт пазарната стойност на
льовенталерите се движила през годините както следва: 1673 – 120 акчета;
1679 – 175; 1681 – 180; 1685 – 190 акчета (Винавер 1970: 162; Пенчев 2017: 241).
В края на XVII в. един венециански златен дукат бил равен на 2,5
льовенталера (Винавер 1970: 264; Пенчев 2017: 241).
Нидерландските льовенталери били сред най-предпочитаните
монети от българите (били наричани „левове“) през XVII в.
Пътешественикът Джовани Беноля, преминал през нашите земи през 1682
– 1683 г., отбелязва, че между Белград и София се забавили, понеже
българските каруцари поискали да им се заплати с точно определени
монети – холандски левчета, золоте и паран (Йонов 1986: 174-175).
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И други нидерландски монети били предпочитани при различни
разплащания в българските земи. Тяхното широко използване се доказва
и от анализа на колективните монети находки, в които те се срещат
относително често. Монетите, наречени от Беноля „золоте“, са найвероятно западноевропейските сребърни флорини или гулдени от 28
стуйвера (щюбера), известни от изворите като „iselotte” (Винавер 1970: 154;
Пенчев 2017: 241-242). Тяхната стойност била равна на ¾ от льовенталера,
както личи от анализа на теглото и сребърното им съдържание, както
основателно считат някои изследователи (вж. напр.: Винавер 1970: 160, 267;
Пенчев 2017: 242). Тези монети били широко разпространени и извън
българските земи. Така например през XVII в. те често се срещали и в
други градове на империята като Истанбул и Солун (Винавер 1970: 154, 206,
267; Пенчев 2017: 242). Официалният курс на флорините през голяма част
от XVII в. бил около 60 акчета, а пазарният – около 70 – 80 акчета (Винавер
154-155, 161, 164; Пенчев 2017: 242).
Подробен анализ на сведенията за покупателната стойност на
различните западноевропейски монети и за цените в българските земи
под османска власт се съдържат в изчерпателния труд на Любен Беров за
движението на цените на Балканския полуостров. Той посочва цените на
редица продукти за една ока (1282 г) в акчета в средата на XVII век: един
хляб: 1 акче, кокошка: 2 – 3, агне: 50 – 60, пчелен мед: 12 – 13, пчелен восък:
50 – 80, сол: 4 – 5, домашен сапун: около 10, овча кожа: 5 – 6, овча вълна:
около 10, говежда кожа: 100 – 120 акчета и т.н. (Беров 1976: 268, 231, 229, 232,
239, 242, 246, 277, 270, 252, 243, 249; вж. също: Пенчев 2017: 243). Един аршин
(около 70 см) вълнен плат местно производство струва 10 – 18 акчета, а
чифт ботуши – около 100 – 140 акчета (Беров 1976: 257, 249).
Сведения за цените в българските земи са оставили и редица чужди
пътешественици, които отбелязват, че една ока вино струва 3 – 4 акчета, а
същото количество ориз е с цена около 5 (Йонов 1986: 65-66). Виното и
през втората половина на XVII век струва също 4 акчета (Цветкова 1975:
312; Пенчев 2017: 243). Интересни, макар и оскъдни сведения е оставил
английският търговец Джон Нюбъри, преминал по нашето черноморско
крайбрежие през април 1582 г. Той споменава, че в Тулча заплатил мито
от две или три крони (Тодорова 1987: 33). Това известие предизвиква
удивление, понеже подобни монети до този момент не са откривани нито
в нашите земи, нито в Северна Добруджа. Не е изключено тук да става
въпрос за талери, а не за английски крони, понеже те имат една и съща
стойност. Същият автор по-нататък в описанието си дава цените на някои
стоки, но вече в аспри (сведението се отнася за град Томорова – дн. Рени
в Украйна): 20 яйца – 1 аспра; кокошка – 2; две щуки – 1; три шарана – 1 (пак
там: 34). За крони споменава и друг англичанин – Джон Бърбъри – който
преминава през българските земи през 1665 г. Същият, освен за крони
говори и за долари малко по-долу в описанието си (пак там: 155; 164). Като
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название на талера, терминът долар се употребява и от други английски
пътешественици, например от адвоката Хенри Блаунт, преминал през
нашите земи под османска власт през 1634 г. (пак там: 89). Без съмнение
във всички тези случаи на споменаване на термините крона и долар се има
предвид талер. Много вероятно е да става въпрос за различни видове
талери, понеже английската крона се приближава най-много до
райхсталерите, докато с долари може би са обозначавани по-леки и понископробни талери, най-вероятно льовенталерите. За съжаление в нито
един от английските пътеписи не се съдържа по-конкретна информация.
По време на войната на Свещената лига срещу Османската империя
(1683 – 1699) цените на стоките и продуктите от първа необходимост се
увеличили значително. Хлябът през 1690 г. достигнал цена от 8 акчета за
самун от 1 ока, а най-консумираното от мюсюлманите (а и не само от тях)
овче месо достигнало 14 – 18 акчета за 1 ока през 1690 г. при цена преди
войната от 3 акчета (Винавер 1970: 171; Пенчев 2017: 243).
Данни за паричната стойност на различни продукти, стоки и имоти
се съдържат и в документите за наследства. В тях е описано всичко, което
починалият е оставил, като са поставени и цени. Тези извори са важни,
понеже отразяват стойността на различни стоки за дадената година. Така
например в документа за наследството на тимариота Мустафа челеби, син
на Махмуд бей от село Айнтаблъ от нахиите на Одрин, починал на
09.12.1608 г., се съдържа подробен опис на имуществото му. От него
научаваме, че стойността на крава с теле сукалче е 600 акчета; телец – 600;
едногодишно теле – 600; чифт биволи – 4000; чифт волове – 2000; магаре
– 400; овца – 70; покрит с керемиди обор (конюшня) със стая – 3000; ятаган
– 120; сирене – 6 акчета оката; роб на име Бехрам (унгарец) – 4000; роб на
име Хюсеин (влах) – 5000; воденица с три отделения – 70 000 и т.н.
(Първева 2011: 376-377). В друг опис от същото време – на имуществото на
Бекир, син на Абдуллах от с. Караагач от същата нахия, починал през
05.1607 г. – са посочени следните стойности на оцененото имущество:
къща в споменатото село – 4000 акчета; лозе от 2 дюнюма – 1000; пояс –
100; стрела за лък – 170; обикновена сабя (кълъч) – 431; червен елек – 410;
шалвари – 520 акчета и т.н. (пак там: 382). През втората половина на XVII
в. цените вече са много по-различни, както личи от трети опис на
наследството на Хасан ага от Одрин от 02.07.1659 г.: къща – 100 000 акчета;
4 бр. сребърни саби френгии – 4000; сребърен френги ятаган – 1000;
сребърен боздуган – 1500; голяма пушка със силях (6 бр.) – 3000; старо
перде за врата – 20; севлиевски дъсчен сандък – 200; голяма тенджера –
400; свещник – 10; тава – 15; голяма тепсия – 60; овце (1200 бр.) – 72 000 (т.е.
средно по 60 акчета); карета – 3000; коне за карета (2 бр.) – 4000 и т.н. (пак
там: 385-386). Всички коментирани по-горе цени и стойности на различни
стоки и продукти са относителни, понеже зависят от качеството им и от
редица други фактори.
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Стойността и покупателната способност на различните видове
монети е много динамична през XVI – XVII в. Тя се дължи на редица
фактори, някои от които са все още дискусионни. Така например
промяната на цените в общоевропейски мащаб традиционно се обвързва
с вноса на сребро и в по-малка степен на злато на Стария континент
предимно от Новия свят, но също и от Африка, Китай и други азиатски
страни. В частност повишаването на цените се обвързва с количеството на
внесените ценни метали. Турският икономист Шефкет Памук не е
напълно съгласен с това мнение и, анализирайки различните авторови
мнения, достига до извода, че сребърният внос в Европа продължава да
нараства и през втората половина на XVII в. по време, когато се наблюдава
понижение на цените (Pamuk 2001: 71 с цитирана лит.). От друга страна, в
друга своя публикация, авторът изчислява повишението на цените в
Османската империя (предимно в Истанбул и някои други големи
градове) с около 500% в периода от края на XV до края на XVII в. (Pamuk
2000: 120). Авторът взема предвид и промяната в теглото на акчето,
изчислявайки нарастването на цените на стоките в Истанбул, Одрин и
Бурса не само в акчета, а и в грамове чисто сребро. Не съществува никакво
съмнение, че цените бележат ръст, особено след разразяването на кризата
през 1585 г. (вж. напр.: Barkan 1975: 3-28; Pamuk 2000: 125-126). Това трябва
да се обясни не само с инфлационните процеси, а и с други фактори като
понижението на стойността на самото сребро като метал, поради
разкриването на големи негови рудни залежи най-вече в Америка, както
и с нарастването на населението (за нарастването на населението в
Османската империя през XVI – XVII в. вж.: Barkan 1957: 9-36; Cook 1972:
passim; Erder 1975: 284-301) и дефицита на отделни продукти по
османските, а и по европейските пазари като цяло. Недостигът на някои
стоки по османските пазари е свързан също така и с нарасналия износ за
Западна Европа (Pamuk 2000: 129).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чужди монети циркулират в Османската империя още от
създаването ѝ. Този факт, разбира се, не е прецедент нито за Балканите,
нито за Европа, нито пък за Мала Азия и Леванта. За ранната епоха това е
обяснимо, понеже известно време тя няма собствено монетосечене. Преди
отсичането на първите османски сребърни акчета (вероятно през 1326 г.)
най-широко разпространени са венецианският златен дукат и различни
сребърни номинали на цяла редица християнски и мюсюлмански
държавни формирования. Все пак, чуждите монети, въпреки че
присъстват, като цяло не доминират по османските пазари до кризата от
1585 г. Тази пъстрота на монетното обращение в страната, независимо от
факта, че е характерна най-вече за периода XIV – първата половина на XV
в., се запазва в една или друга степен в продължение на дълги векове, чак
до края на съществуването на империята в началото на XX в. Но от втората
половина на XV до 70-те години на XVI в. османските монети, особено
сребърните, почти напълно изместват чуждите. Количеството на чуждите
златни монети в нашите земи под османска власт също е драстично
намалено за сметка на османските. Последните, след появата им през 1477
г., се налагат задълго по местните пазари и при търговските операции. В
продължение на няколко века те, независимо от времето и
монетарницата, в която са отсечени, са с постоянно златно съдържание и
тегло. Ето защо те запазват популярността си и сред местното население,
и зад граница.
След разразяването на голямата криза в Османската империя,
започнала през 1585 г., навлизането на европейски монети, най-вече на
сребърни, става неконтролируемо. Официалната власт по различни
причини е принудена не само да приеме фактите, но и да направи опит за
контрол чрез определянето на официални курсове (разбира се по-ниски
от пазарните) за голяма част от чуждите монети на нейна територия. Така
османската власт извлича сериозна финансова изгода, което в началото
изглежда добър финансов ход, но впоследствие се оказва с пагубни за
фиска последици.
Сред най-широко разпространените през периода от началото на
кризата през 1585 г. и появата и утвърждаването на новата едра османска
сребърна монета куруш (грош) в периода до самия край на XVII в. са
нидерландските сребърни талерови монети. Това важи не само за
българските земи и Балканите, но и за голяма част от останалата
територия на Османската държава. Значителни количества нидерландски
сребърни монети циркулират по цялото Източно Средиземноморие,
Северна Африка и в по-малка степен в Мала Азия. Нидерландски монети
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се откриват в значителни количества и във васалните на османците
княжества Влашко и Молдова.
Разпространението им на юг и на север от Дунав е изключително
масово, а популярността им сред населението е толкова висока, че
местните наименования на нидерландските льовенталери (лъвове – лев
сред българите и leu сред власите) се запазва няколко столетия след като
сеченето на тези монети е прекратено. Те обаче вероятно продължават да
се използват дълго след началото на XVIII в. Със сигурност се срещат в
колективни находки, заедно с други, отдавна излезли от обращение
европейски монети. Това състояние се запазва чак до 30-те – 40-те години
на XIX в., какъвто вероятно е случаят със съкровището от с. Бял извор,
Старозагорско, а и с няколко други находки, укрити след средата и дори
края на XVIII в.
Само можем да гадаем за причините за популярността точно на тези
относително нископробни и често отсечени без особено старание
сребърни монети, каквито са льовенталерите. Вероятно предпочитанията
на населението към тях се крият най-вече в масовостта им на Балканите,
но е възможно да са свързани и с други фактори, като например
изображението на лъв върху реверса. Не е изключено той да е навявал
определена носталгия към един символ на изгубената отдавна
държавност. Като че ли именно през XVIII в. лъвът е възроден като наш
символ, например в Стематографията на Христофор Жефарович. С това
предположение обаче не може да се обясни наличието на други чужди
монети – тези от 3 гроша на Реч Посполита, които също се срещат често в
колективните находки, укрити векове след прекратяването на
производството им. От трета страна, испанските реалови монети също са
изключително широко разпространени през XVI – XVII в. по нашите земи,
но след началото на XVIII в. се срещат много рядко в съкровищата.
Когато
говорим
за
нидерландските
сребърни
монети,
разпространени по нашите земи, не може да се подмине и още един факт
– почти пълното отсъствие на други сребърни номинали (включително и
талерови), освен различните типове и варианти льовенталери. Отговорът
на този въпрос се крие вероятно в монетарната политика както на самата
Нидерландия, така и в тази на Османската империя. Често се счита, че
съществуват специални монети (каквито са льовенталерите), сечени за
Леванта,
докато
останалите
са
предназначени
са
вътрешнонидерландските финансови нужди. Тази хипотеза се нуждае от
повече прецизиране, понеже нидерландски кораби изнасят от страната
най-разнообразни сребърни и златни монети, което се доказва
категорично от подводните археологически проучвания през последните
десетилетия. Важно е да се отбележи, че такива са открити както край
нидерландските брегове, така и на хиляди мили – например край
Австралия. Анализът на монетния материал от тях показва, че са изнасяни
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най-разнообразни монети, често отсечени няколко десетилетия преди
отплаването на кораба. По всяка вероятност работата в османските и
нидерландските архиви ще хвърли допълнителна светлина по този важен
за нумизматиката въпрос. Така биха се изяснили причините за
отсъствието на територията на днешна България на такива широко
разпространени в Нидерландия и извън границите ѝ монети, като
сребърните рийдери, тези от 2 и 3 гулдена и т.н. До този момент не е
засвидетелствана нито една подобна монета.
Нидерландски монети продължават да навлизат в обращение на
територията на нашата страна и след края на XVII в. Но притокът на
сребърни номинали или е прекратен, или се внасят екземпляри, отсечени
десетилетия преди времето на техния внос на османска територия.
Последното не бива да се изключва като вариант, както добре показват
резултатите от споменатите малко по-горе археологически и
нумизматични изследвания на потъналите кораби край бреговете на
Западна Австралия.
През XVIII – XIX в. в българските земи под османска власт постъпват
предимно нидерландски златни дукати. Те, наред с османските и
венецианските златни монети, са сред най-широко разпространените.
През тези векове обаче сребърните нидерландски монети почти напълно
изчезват от монетната циркулация по нашите земи. За разлика от други
европейски монети, вторична функция като накит за льовенталерите е
много рядко засвидетелствана – пробитите екземпляри са единици. В
редица случаи те продължават да играят роля на ценност, понеже се
откриват в съкровищата.
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КАТАЛОГ

БЕЛГИЙСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ
(СЪЕДИНЕНИ ПРОВИНЦИИ, НИДЕРЛАНДИЯ)

А:

Р:

ПРОВИНЦИЯ ХОЛАНДИЯ
1
Допоясно изображение на рицар с брада и мустаци, прав, с
рицарска броня и наметало. Тялото му обърнато ¾ наляво, а
главата извита надясно. На главата му – шлем с вдигнато забрало
и дълги пера. С дясната си ръка държи края на наметалото, а
лявата е подпряна на пояса. Пред рицаря – подпрян на земята
щит, който закрива краката му. Върху щита е изобразен гербът на
Съединените провинции (Нидерландия). От двете страни на
щита: 16-01. Надпис околовръст:
MO×NO×ARG×-×ORDIN×HOL×
Гербът на Съединените провинции: изправен на задните си крака
разярен лъв с изплезен език, в ход наляво. Над лъва – розета.
Надпис околовръст:
×CONFIDENS×DNO×NON×MOVETVR×
льовенталер, 1601 г., сребро, 40,3 – 40,4 мм, 27,00 г
ИМ „Искра“ Казанлък, ИН 3684-2
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А:
Р:

А:
Р:

2

Като № 1.
MO NO ARG - [OR]DIN HOL [15]76
Като № 1.
CONFIDENS [DNO N]ON MOVETVR
½ льовенталер, 1576 г., сребро, 34 мм, 12,1 г, пробита
РИМ-Стара Загора, (Съкровище от Бял извор)

3
Като № 1.
MO ARG PRO CON-FŒ BELG [H]OL
Като № 1.
CON[F]IDENS DNO NON MOVETVR 1663
льовенталер, 1663 г., сребро, 41 мм, 26,8 г
РИМ-Стара Загора, (Съкровище от Бял извор)
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ПРОВИНЦИЯ ФРИЗИЯ (ФРИСЛАНДИЯ)
А:
Р:

А:
Р:

4
Като № 1.
MO NO ARGE [O]RDIN [FR]IS
Като № 1.
CONFIDENS·DNO·NON·MOVETVR
провинциален льовенталер, 1616 г., 39,3 – 40,6 мм, 26,89 г
ИМ „Искра“ – Казанлък, ИН 3688-2

5
Като № 1.
MO·ARG·PRO·CO-NFOE·BELG·FR
Като № 1.
CONFID[E]NS·DNO·NON·MOVETVR·1612
льовенталер, 1612 г., сребро, 40,3 – 41,3 мм, 27,02 г
ИМ „Искра“ Казанлък, ИН 3688-1
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А:
Р:

6
Като № 1.
MO [AR]G PRO – CO[NF B]EL FRI
Като № 1.
[CO]NFID[EN]S DNO [NON] MOVETVR 1631
½ льовенталер, 1631 г., 32,0 – 34,0 мм, 12,70 г
РИМ-Стара Загора (Съкровище от Бял извор)

ПРОВИНЦИЯ ЗАПАДНА ФРИЗИЯ (ЗАПАДНА ФРИСЛАНДИЯ)
А:
Р:

7
Като № 1. В хералдическия щит е изобразен гербът на провинция
Западна Фризия. Под щита: 15-89.
MO NO ORD WES-TFRI VALOR HOL
Като № 1.
CONFIDENS·DNO·NON·MOVETVR
провинциален льовенталер, 1589 г., 41,0 – 42,0 мм, 26,65 г
РИМ – Бургас, ИН XXXVIII (съкровище от Ахтопол)
Класнаков 2013а: 146, № 1
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А:
Р:

А:
Р:

8
Като № 7. От двете страни на щита: 16-03.
MO•NO•ORD•WEST•FRI•VALOR•HOL
Като № 1.
DEVS·FOR[TI]TVDO·ET·[S]PES·NOSTRA
провинциален льовенталер, 1603 г., сребро, 40,1 – 40,7 мм, 27,12 г
ИМ „Искра“ Казанлък, ИН 3683-1

9

Като № 1.
MO·ARG·PRO·CON-FOE·BELG·WEST
Като № 1.
CONFIDENS·DNO·NON·MOVETVR·1641
льовенталер, 1641 г., сребро, 40,9 – 41,2 мм, 27,09 г
ИМ „Искра“ Казанлък, ИН 2978
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А:
Р:

10
Като № 1.
MO ARG PRO CON-F[O]E BELG WEST
Като № 1.
CONFIDENS DNO NON MOVETVR 1662
льовенталер, 1662 г., сребро, 42 мм, 26,5 г
РИМ-Стара Загора (Съкровище от Бял извор)
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ПРОВИНЦИЯ ГЕЛДЕРЛАНД
А:

Р:

11
Рицар в цял ръст с броня, шлем с вдигнато забрало, без наметало,
надясно. С дясната си ръка държи меч, подпрян на дясното му
рамо. Лявата ръка е поставена на хералдически коронован
испански щит, подпрян на земята в изправено положение, който
частично закрива краката на рицаря. Върху щита е изобразен
гербът на Гелдерланд: в две полета, разделени с отвесна линия, са
представени гербовете на съставните части на провинцията –
бившите херцогства Гелре (Гелдре, Гелдерс) (изправен лъв,
надясно) и Юлих (изправен лъв, наляво). От двете страни на
рицаря: 16-60. Надпис околовръст:
[MO NO] ARG PRO CON - FŒ BELG D GE[L] C Z
Гербът на Съединените провинции: испански коронован щит, в
който е изобразен разярен коронован лъв, наляво. С дясната си
лапа държи високо вдигнат над главата меч, а с лявата – сноп от
седем стрели, символизиращи седемте съюзни провинции на
държавата, събрани в едно. Надпис околовръст:
CONC[ORD]IA RES PARVÆ CRESCVNT
дукат, сребро, 1660 г., 41 мм, 25,0 г
РИМ-Стара Загора (Съкровище от Бял извор)
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А:
Р:

А:
Р:

12
Като № 1. От двете страни на щита: 15-99.
MO NO ORDI GEL VA HOL
Като № 1.
[C]ONFIDENS DNO NON MOVETVR
льовенталер, 1599 г., сребро, 40,0 – 40,2 мм, 26,82 г
ИМ „Искра“ Казанлък, ИН 3752

13
Като № 1.
MO ARG PRO CON-FOE BELG GEL
Като № 1.
CONFIDENS DNO NON MOVETVR 1640
льовенталер, 1640 г., сребро, 42,0 мм, 25,80 г
РИМ-Стара Загора (Съкровище от Бял извор)
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А:

Р:

14
Рицар с доспехи, прав, с тяло ¾ извито надясно, с глава обърната
наляво, с шлем с пера. С ръцете си държи двата края на наметало.
Пред рицаря е представен хералдически щит, подпрян пред него.
Върху щита: гербът на Съединените провинции. Надпис
околовръст:
MO ARG PRO C-ONFOE BEL GEL
Като № 1.
CONFIDENS DNO NON MOVETVR 1648
провинциален льовенталер, 1648 г., сребро, 40,4 мм, 27,12 г
РИМ-София, ИН 1557-508 (Съкровище от Биримирци)
Григорова 1973: 18

ПРОВИНЦИЯ ОВЕРИЙСЕЛ
А:
Р:

15

Като № 1.
MO·ARG·PRO·CON-FOE·BELG·TRAN
Като № 1.
CONFIDENS·DNO·NON·MOVETVR·1608
льовенталер, 1616 г., сребро, 39,0 – 40,0 мм, 26,30 г
РИМ-Стара Загора (Съкровище от Бял извор)
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А:
Р:

16

Като № 1.
[MO] ARG CONFŒ BELG PRO TRAN
Като № 1.
CONFIDENS:DNO:NON:MOVET[VR] 1680
льовенталер, 1680 г., сребро, 43,0 мм, 26,90 г
РИМ-Стара Загора (Съкровище от Бял извор)

ПРОВИНЦИЯ ЗЕЛАНДИЯ
А:
Р:

17

Като № 1.
MO·NO·ARG·PRO·CON-FOE·BELG·ZEL
Като № 1.
CONFIDENS·DNO·NON·MOVETVR·1641
льовенталер, 1641 г., сребро, 40,7 мм, 27,18 г
РИМ-Бургас, ИН XXVI (Съкровище Рудник II)
Кръстев 2014д: 130-155, № 57
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А:
Р:

18
Като № 1.
MO·AR[G·PR]O·CON-[F]OE·BE[LG]·ZEL
Като № 1.
CONFI[D]ENS·DNO·NON·[MO]VE[TVR]·1649
½ льовенталер, 1649 г., сребро, 31,4 – 34,4 мм, 13,16 г
ИМ „Искра“ Казанлък, ИН 3691

ПРОВИНЦИЯ УТРЕХТ
А:
Р:

19
Като № 1. От двете страни на щита: 15-97.
MO·NO·ORDI·TRAI·VA·HOL
Като № 1.
CONFIDENS·DNO·NON·[M]OVETVR
льовенталер, 1597 г., сребро, 40,0 мм, 27,10 г
РИМ-Бургас, ИН XXXVIII (Съкровище от Ахтопол)
Класнаков 2013: 147, No 9
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А:
Р:

А:
Р:

20

Като № 1.
MO·[A]RG·PRO·CON-FOE·BELG·TRA
Като № 1.
CONFIDENS·DNO·NON·MOVETVR·1617
льовенталер, 1617 г., сребро, 42,0 мм, 27,25 г
РИМ-Бургас, ИН XXXVIII (Съкровище от Ахтопол)
Класнаков 2013: 147, No 12

21
Като № 1.
MO ARG P[RO CON]-FOE BELG [T]RA
Като № 1.
CON[FIDEN]S DNO NON MO[VE]TVR 1617
½ льовенталер, 1617 г., сребро, 34 мм, 13,0 г
РИМ-Стара Загора (Съкровище от Бял извор)
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ГРАД КАМПЕН
А:
Р:

А:

Р:

22
Като № 1.
MO·N·ARG·R·P·IMP·CAMP·VA·HOL
Като № 1.
CONFIDENS·DNO·NON·M[OVET]VR
градски льовенталер, без година, сребро, 38,8 – 40,6 мм, 23,30 г
ИМ „Искра“ Казанлък, ИН 3685

23
Рицар с доспехи, прав, с тяло ¾ извито надясно, с глава обърната
наляво, върху която има шлем с пера. С ръцете си държи двата
края на наметало. Пред рицаря е представен голям хералдически
щит, подпрян пред него. Върху щита: гербът на Съединените
провинции. Надпис околовръст:
MO·AR·CIVI·IMP·-·BELG·CAMPEN
Като № 1.
CONFIDENS·DO·NON·MOVETVR·1648
льовенталер, 1648 г., сребро, 41,7 – 42,1 мм, 27,09 г
ИМ „Искра“ Казанлък, ИН 3686-2
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А:
Р:

А:
Р:

24
Като № 23, но върху щита е изобразен гербът на град Кампен –
разярен грифон, наляво, изправен на задните си крака.
MO·AR·CIVI·I-MP·BELG·CAMPE
Като № 1. От двете страни на герба: лилия и шестолъчна звезда,
оградена от зрънчест кръг. Надпис околовръст:
CONFIDENS·DNO·NON·MOVETVR 1647
градски льовенталер, 1647 г., сребро, 40,0 – 41,0 мм, 23,40 г
РИМ-Плевен, ИН 836-12 (Съкровище от Брестовец)
Ковачева 1986: 51, № 9

25
Като № 1, но върху шлема има две дълги пера.
MO ARG CIVI IM-P BEL CAMPEN
Като № 1. Надпис околовръст:
CONFIDENS DNO NON MOVETVR 1667
льовенталер, сребро, 1667 г., 40 – 41 мм, 26,3 г
РИМ-Стара Загора (Съкровище от Бял извор)
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А:
Р:

А:

Р:

26
Като № 1, но шлемът е без пера.
MO ARG CIV IMP - BELG CAMPEN
Като № 1. Надпис околовръст:
CONFIDENS DNO NON MOVETVR 1683
льовенталер, 1683 г., сребро, 42 мм, 26,6 г
РИМ-Стара Загора (Съкровище от Бял извор)

27
Гербът на град Кампен: коронован щит, разделен на четири
полета. Между лъчите на короната: 1618. Под герба: 28. Надпис
околовръст:
FLOR∙ARG-CV∙IMP∙CAMPE
Гербът на Свещената Римска империя: двуглав орел; на гърдите
му – кълбо с кръст с дълга дръжка; над него – корона. Надпис
околовръст с титулатурата на свещения римски император Матеус
I (1612 – 1619):
MATH∙I∙D∙G∙ROM∙IMP∙SEM∙AVG
флорин, 1618 г., сребро, 39,2 – 39,7 мм, 19,42 г
ИМ „Искра“ Казанлък, ИН 3697-5
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ГРАД ДАВЕНТЕР
А:
Р:

Р:
А:

28
Като № 1.
MO:ARG:CIVIT:IMPER:DAVENT
Като № 1.
CONFIDENS·DNO·NON·[M]OVETVR·16-62
льовенталер, 1662 г., сребро, 41,1 – 41,6 мм, 27,26 г
ИМ „Искра“ Казанлък, ИН 3693-1

29
Коронован герб на град Давентер. Под герба: 28. Годината е между
лъчите на короната: 1618. Надпис околовръст:
FLOR•ARG•CIV•IMP•DAVENT
Като № 27.
MATTH•I•D•G•ROM•IMP•SEM•AVG
флорин, 1618 г., сребро, 38,4 – 39,0 мм, 19,59 г
ИМ „Искра“ Казанлък, ИН 3699-1
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Р:
А:

30
Като № 29. Годината е между щита и короната: 1618. Между лъчите
на короната: две розети. Надпис околовръст:
FLOR•ARG•CIV•IMP•DAVENT
Като № 27; в кълбото на гърдите на орела: 28.
MATTH•I•D•G•ROM•IMP•SEM•AVG
флорин, 1618 г., сребро, 37,7 – 38,1 мм, 19,71 г
ИМ „Искра“ Казанлък, ИН 3699-2

ГРАД ЗВОЛЕ
А:

Р:

31
Като № 1, но върху щита е изобразен гербът на град Зволе: разярен
лъв в ход наляво, с изплезен език. На гърдите му – хералдически
щит с кръст. Надпис околовръст:
MO A[R]G I[MP] CIVI - ZWOL A L IMP
Гербът на имперския град Зволе: изправен на задните си крака
разярен лъв в ход наляво, стъпил върху тиха водна повърхност; на
гърдите му – щит с малкия герб на Зволе: кръст. В полето от двете
страни на лъва: 16 - 33. Надпис околовръст:
DA PACEM DOMINE [IN] DIEBVS NO[STR]
градски льовенталер, 1633 г., сребро, 40 – 41 мм, 26,0 г
РИМ-Стара Загора (Съкровище от Бял извор)
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32
Като № 1, но върху щита е изобразен закрилникът на град Зволе
Свети Архангел Михаил, представен с рицарски доспехи, меч и
щит, поваля змей. Върху щита – кръст. Надпис околовръст:
MO•ARG•CIVIA•ZWOLL•IMP
Като № 31. От двете страни на лъва: 16-37. Надпис околовръст:
DA•PACEM•DOMINE•IN•DIEBVS•NOST
градски льовенталер, 1637 г., сребро, 42,0 – 43,0 мм, 27,20 г
РИМ-Бургас, ИН XXXVIII (Съкровище от Ахтопол)
Класнаков 2013: 147, No 8

33
Като № 32.
MO ARG CIVITA - ZWOL A L IMP
Като № 32.
DA PACEM DOMINE IN DIEBVS NOST
½ градски льовенталер, 1637 г., сребро, 34 мм, 13,1 г
РИМ-Стара Загора (Съкровище от Бял извор)

355

А:
Р:
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34
Като № 32.
MO:ARG:CIVITA-ZWOL:A:L:IMP
Гербът на имперския град Зволе: изправен на задните си крака
разярен лъв с дълъг изплезен език в ход наляво, вървящ върху
тиха водна повърхност. От двете страни на лъва, в полето: 16-42.
Надпис околовръст:
DA:PAC[EM]:DOMINE:IN:DIEB:NOST
градски льовенталер, 1642 г., сребро, 41,4 – 41,9 мм, 26,77 г, пробитa
ИМ „Искра“ Казанлък, ИН 3695-2

35
Като № 32.
MO ARG CVITA - ZWOL A L IM
Като № 34, но от двете страни на лъва: 16 - 44.
DA PACEM DOM IN DIEBVS NOST
½ градски льовенталер, 1644 г., сребро, 35 мм, 12,6 г
РИМ-Стара Загора (Съкровище от Бял извор)
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36
Като № 32.
MO ARG CIVITA - ZWOL A L IMP
Като № 34, но годината е в полето зад лъва: 1642.
DA PACEM DOMINE IN DIEBVS NOST
градски льовенталер, 1642 г., сребро, 40 мм, 25,9 г
РИМ-Стара Загора (Съкровище от Бял извор)

37
Като № 32.
MO:ARG:CIVI[TA]-ZWOL:A:L:I[MP]
Като № 34.
DA:PAC[EM]:DOM:IN:DIEBVS:NOST:1648
градски льовенталер, 1648 г., сребро, 37,9 – 40,8 мм, 26,71 г
ИМ „Искра“ Казанлък, ИН 3695-1
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38
Като № 1.
MO:ARG:CONFOE:BELG:CIV:ZWOL
Като № 1.
CONFIDENS·DNO·NON·MOVETVR·1664
льовенталер, 1664 г., сребро, 39,6 – 40,4 мм, 27,31 г
ИМ „Искра“ Казанлък, ИН 3694-2

39
Гербът на имперският град Зволе: коронован щит, разделен на
четири полета, в които шахматно са представени големият (Св.
Георги, представен като рицар, убива змея) и малкият (кръст)
герб на града. Надпис околовръст:
FLOR•ARG•CIVITA•IMP•ZWOLL
Като № 30.
MATTH•I•D•G•ROM•IMP•SEM•AVGVS
флорин, без година, сребро, 38,6 – 39,6 мм, 20,05 г
ИМ „Искра“ Казанлък, ИН 3700-3
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Карта 1: Колективни монетни находки от територията на България, съдържащи монети на
Съединените провинции (Белгийската конфедерация, Нидерландия)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ахтопол (Бургаско) (30)
Батин (Русенско) (?)
Безденица (Монтанско) (25)
Бели брод (Монтанско) (2)
Белица (Благоевградско) (52)
Белоградчик (Видинско) (37)
Бенковски (Старозагорско) (1)
Биримирци (Софийско) (19)
Богородица (Благоевградско) (8)
Борци (Шуменско) (2)
Ботево (Варненско) (3)
Брестовец (Плевенско) (31)
Буковец (Монтанско) (?)
Бял извор (Старозагорско) (206)
Велико Търново (1)
Видинско (4)
Върбовка (Великотърновско) (103)
Връбница (Софийско) (11)
Гайтанци (Видинско) (1)
Главаци (Врачанско) (1)
Горни Дъбник (Плевенско) (1)
Горни Лом (Видинско) (11)
Градец (Видинско) (1)
Градина (Плевенско) (2)

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Динката (Пазарджишко) (3)
Добърско (Благоевградско) (2)
Дъбравино (Варненско) (187)
Ефрейтор Бакалово (Добричко) (5)
Калтинец (Великотърновско) (21)
Каменар (Бургаско) (7)
Караисен (Великотърновско) (2)
Козлодуй (99)
Конаре (Старозагорско) (1)
Кортен (Сливенско) (24)
Кръстина (Бургаско) (3)
Куртово Конаре (Пловдивско) (6)
Лютиброд (Врачанско) (5)
Медникарово (Старозагорско) (1?)
Миланово (Шуменско) (?)
Михайлово (Старозагорско) (3)
Михалци (Великотърновско) (8)
Мраморен (Врачанско) (?)
Невестино (Кюстендилско) (6)
Никопол (2)
Оряхово (10)
Патреш (Великотърновско) (17)
Певец (Търговищко) (1)
Петрич (152)

51. Плевен (4)
52. Полетинци (Кюстендилско) (8)
53. Поморие I (Бургаско) (2)
54. Поморие II (Бургаско) (6)
55. Поморийско (Бургаско) (4)
56. Радотина (Софийско) (37)
57. Райново (Хасковско) (2)
58. Ресилово (Кюстендилско) (6)
59. Рудник I (Бургаско) (85)
60. Рудник II (Бургаско) (8)
61. Ръждавица (Кюстендилско) (4)
62. Самоков (Софийско) (18)
63. Славяново (Търговищко) (15)
64. Сламино (Ямболско) (?)
65. София (23)
66. Сърница (Пазарджишко) (4)
67. Тръстиково (Бургаско) (12)
68. Черничево (Кърджалийско) (2)
69. Чипровци (48)
70. Ябланица (Ловешко) (3)

Карта 2: Брой на сребърните нидерландски монети в колективните находки от територията на
България

Списък на таблиците, фигурите и картите
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Таблици
Население на Европа по региони (в млн. души) (с. 40).
Средна възраст на първата женитба при жените (с. 41).
Доклад на Директорията в Амстердам за кораби, плавали към
Леванта и техните плащания за 1625 – 1658 г. (с. 101).
Обем на западната търговска продукция в пари и стоки в
пристанището на Алепо (във венециански златни дукати) (с. 107).
Нидерландски износ на благородни метали (в млн. рийксталери
годишно) (с. 109).
Средногодишен износ в благородни метали от Европа към Изтока (в
млн. рийксталери годишно) (с. 110).
Видове търговски стоки и тарифи, описани от нидерландския
посланик през 1675 г.: Стоки, внасяни от християнския свят (с. 111).
Видове търговски стоки и тарифи, описани от нидерландския
посланик през 1675 г.: Стоки, изнасяни от Османската империя за
християнския свят (с. 112).
Износ на благородни метали от Нидерландия към Азия (с. 157).
Монетосечене на нидерландските провинции през XVI – XVII в. (с.
159-162).
Монетосечене на нидерландските градове през XVI – XVII в. (с. 162164).
Нидерландски монети от XVI – XVII в. в колективните монетни
находки от България (с. 279-280).
Разпределение на съкровищата по брой нидерландски монети (с. 281282).
Разпределение на съкровищата по процент нидерландски монети
сред всички монети в находката (с. 283-284).
Разпределение на съкровищата по процент нидерландски монети
сред представените европейски монети (с. 285-286).
Разпределение на нидерландските монети в колективните находки
по провинции и градове (с. 287-288).
Разпределение на нидерландските монети в колективните находки
по номинали (с. 289-290).
Монети на провинция Холандия в съкровища от България (с. 291).
Монети на провинция Фризия в съкровища от България (с. 291).
Монети на провинция Западна Фризия в съкровища от България (с.
292).
Монети на провинция Гелдерланд в съкровища от България (с. 292).
Монети на провинция Оверийсел в съкровища от България (с. 293).
Монети на провинция Зеландия в съкровища от България (с. 293).
Монети на провинция Утрехт в съкровища от България (с. 294).
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Монети на град Кампен в съкровища от България (с. 294).
Монети на град Давентер в съкровища от България (с. 295).
Монети на град Зволе в съкровища от България (с. 295).
Цена в Белград на една говежда кожа (6 – 9 оки) в акчета (с. 299).
Цена в София на една говежда кожа (6 – 9 оки) в акчета (с. 299).
Цена в българските земи на една биволска кожа в акчета (с. 300).
Цена на кафето в Дубровник в дубровнишки динари за ока (с. 302).

Фигури
Белгийска конфедерация, провинция Холандия, льовенталер, 1576 г.,
39,0 – 39,8 мм, 26,92 г, ИМ „Искра“ – Казанлък (с. 171).
2. Белгийска конфедерация, провинция Холандия, льовенталер, 1611 г.,
39,0 – 40,0 мм, 26,40 г, РИМ – Стара Загора, съкровище от с. Бял
извор (с. 171).
3. Белгийска конфедерация, провинция Холандия, фалшив посребрен
льовенталер с медно ядро, 1612 г., 39,0 – 40,0 мм, 26,20 г, РИМ – Стара
Загора, съкровище от с. Бял извор (с. 172).
4. Белгийска
конфедерация,
провинция
Фризия,
провинциален
льовенталер, 1616 г., 39,3 – 40,6 мм, 26,89 г, ИМ „Искра“ – Казанлък (с.
173).
5. Белгийска конфедерация, провинция Фризия, льовенталер, без година,
42,0 мм, 26,30 г, РИМ – Стара Загора, съкровище от с. Бял извор (с.
174).
6. Белгийска конфедерация, провинция Фризия, ½ льовенталер, 1631 г.,
32,0 – 34,0 мм, 12,70 г, РИМ – Стара Загора, съкровище от с. Бял извор
(с. 174).
7. Белгийска конфедерация, провинция Западна Фризия, провинциален
льовенталер, 1589 г., 41,0 – 42,0 мм, 26,65 г, РИМ – Бургас, съкровище
от Ахтопол (с. 175).
8. Белгийска конфедерация, провинция Западна Фризия, провинциален
льовенталер, 1604 г., 40,0 мм, 26,40 г, РИМ – Стара Загора, съкровище
от с. Бял извор (с. 176).
9. Белгийска конфедерация, провинция Западна Фризия, провинциален
льовенталер, 1603 г., 39,9 – 40,0 мм, 27,08 г, ИМ „Искра“ – Казанлък (с.
176).
10. Белгийска конфедерация, провинция Западна Фризия, льовенталер,
1636 г., 40,0 мм, 27,05 г, РИМ – Бургас, съкровище от Ахтопол (с. 177).
11. Белгийска конфедерация, провинция Западна Фризия, льовенталер,
1668 г., 42,0 мм, 26,60 г, РИМ – Стара Загора, съкровище от с. Бял
извор (с. 177).
12. Белгийска конфедерация, провинция Гелдерланд, сребърен дукат, 1660
г., 41,0 мм, 25,00 г, РИМ – Стара Загора, съкровище от с. Бял извор (с.
179).
1.
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13. Белгийска конфедерация, провинция Гелдерланд, льовенталер, 1599 г.,
39,0 – 40,0 мм, 27,15 г, РИМ – Бургас, съкровище от гр. Ахтопол (с.
179).
14. Белгийска конфедерация, провинция Гелдерланд, льовенталер, 1603 г.,
40,0 – 40,2 мм, 26,82 г, ИМ „Искра“ – Казанлък (с. 180).
15. Белгийска конфедерация, провинция Гелдерланд, льовенталер, 1638 г.,
41,0 – 42,0 мм, 26,85 г, РИМ – Бургас, съкровище от гр. Ахтопол (с.
180).
16. Белгийска конфедерация, провинция Гелдерланд, провинциален
льовенталер, 1648 г., 41,0 – 42,5 мм, 26,35 г, РИМ – София, съкровище
от с. Биримирци (с. 181).
17. Белгийска конфедерация, провинция Гелдерланд, провинциален
льовенталер, 1647 г., 40,0 – 42,0 мм, 26,00 г, РИМ – Стара Загора,
съкровище от с. Бял извор (с. 181).
18. Белгийска конфедерация, провинция Оверийсел, льовенталер, 1616 г.,
40,0 – 41,0 мм, 26,90 г, РИМ – Бургас, съкровище от гр. Ахтопол (с.
182).
19. Белгийска конфедерация, провинция Зеландия, льовенталер, 1616 г.,
41,0 – 43,0 мм, 26,80 г, РИМ – Стара Загора, съкровище от с. Бял извор
(с. 184).
20. Белгийска конфедерация, провинция Утрехт, провинциален
льовенталер, 1597 г., 40,0 – 41,0 мм, 26,70 г, РИМ – Стара Загора,
съкровище от с. Бял извор (с. 185).
21. Белгийска конфедерация, провинция Утрехт, льовенталер, 1617 г.,
42,0 мм, 27,25 г, РИМ – Бургас, съкровище от гр. Ахтопол (с. 185).
22. Белгийска конфедерация, провинция Утрехт, ½ льовенталер, 1639 г.,
35,0 мм, 12,70 г, РИМ – Стара Загора, съкровище от с. Бял извор (с.
186).
23. Белгийска конфедерация, град Кампен, градски льовенталер, без
година, 40,0 – 41,0 мм, 25,80 г, РИМ – Стара Загора, съкровище от с.
Бял извор (с. 187).
24. Белгийска конфедерация, град Кампен, льовенталер, 1647 г., 41,0 – 42,0
мм, 26,10 г, РИМ – Стара Загора, съкровище от с. Бял извор (с. 187).
25. Белгийска конфедерация, град Кампен, градски льовенталер, 1647 г.,
40,0 – 41,0 мм, 23,40 г, РИМ – Плевен, съкровище от с. Брестовец (с.
188).
26. Белгийска конфедерация, град Кампен, льовенталер, 1667 г., 40,0 – 41,0
мм, 26,30 г, РИМ – Стара Загора, съкровище от с. Бял извор (с. 188).
27. Белгийска конфедерация, град Кампен, льовенталер, 1685 г., 42,0 – 43,0
мм, 27,00 г, РИМ – Стара Загора, съкровище от с. Бял извор (с. 189).
28. Белгийска конфедерация, град Кампен, фалшив посребрен
льовенталер с медно ядро, 1685 г., 41,2 – 43,4 мм, 22,17 г, ИМ „Искра“ –
Казанлък (с. 189).
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29. Белгийска конфедерация, град Кампен, флорин, 1618 г., 39,2 – 39,7 мм,
19,42 г, ИМ „Искра“ – Казанлък (с. 190).
30. Белгийска конфедерация, град Давентер, льовенталер, 1665 г., 42,0
мм, 26,60 г, РИМ – Стара Загора, съкровище от с. Бял извор (с. 191).
31. Белгийска конфедерация, град Давентер, флорин, 1618 г., 39,0 мм, 19,70
г, РИМ – Стара Загора, съкровище от с. Бял извор (с. 191).
32. Белгийска конфедерация, град Зволе, градски льовенталер, 1633 г., 40,0
мм, 26,00 г, РИМ – Стара Загора, съкровище от с. Бял извор (с. 192).
33. Белгийска конфедерация, град Зволе, градски льовенталер, 1637 г., 42,0
– 43,00 мм, 27,20 г, РИМ – Бургас, съкровище от гр. Ахтопол (с. 192).
34. Белгийска конфедерация, град Зволе, ½ градски льовенталер, 1637 г.,
34,0 мм, 13,10 г, РИМ – Стара Загора, съкровище от с. Бял извор (с.
193).
35. Белгийска конфедерация, град Зволе, градски льовенталер, 1642 г., 42,0
– 43,0 мм, 26,50 г, РИМ – Стара Загора, съкровище от с. Бял извор (с.
193).
36. Белгийска конфедерация, град Зволе, ½ градски льовенталер, 1637 г.,
35,0 мм, 12,60 г, РИМ – Стара Загора, съкровище от с. Бял извор (с.
193).
37. Белгийска конфедерация, град Зволе, градски льовенталер, 1642 г.,
40,0 мм, 25,90 г, РИМ – Стара Загора, съкровище от с. Бял извор (с.
194).
38. Белгийска конфедерация, град Зволе, градски льовенталер, 1646 г.,
40,0 – 42,0 мм, 26,20 г, РИМ – Стара Загора, съкровище от с. Бял
извор (с. 194).
39. Белгийска конфедерация, град Зволе, льовенталер, 1664 г., без данни
за диаметър и тегло, съкровище от Поморийско (с. 195).
40. Белгийска конфедерация, град Зволе, флорин, 1621 г., 39,0 – 45,5 мм,
20,05 г, ИМ – Провадия, съкровище от с. Овчага (с. 196).
1.
2.

Карти
Колективни монетни находки от територията на България,
съдържащи монети на Съединените провинции (Белгийската
конфедерация, Нидерландия) (с. 359-360).
Брой на сребърните нидерландски монети в колективните находки
от територията на България (с. 361).
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Dutch silver coins in the Bulgarian lands, 1576 – 1699
Krasimir Krastev
(abstract) 1
The relations between the Bulgarian lands and the Dutch dated long
before the Ottoman conquest. In the 1560s, it became clear that the northern
Dutch provinces would prove to be among the greatest enemies of Spain. The
Dutch pursue its own personal goals and seldom comply with Ottoman
political and economic interests. The Portuguese and English business
operations lead to a drain and shortage of silver in Europe. It is compensated
mostly by American silver brought by the Spaniards. The silver carried by
Portuguese (in the 16th century) and Dutch (in the 17th century) ships from
Europe to Asia is estimated at about 150 tons per year, but the Dutch play the
biggest role in that trade deficit.
In Bulgarian lands the most common coin is the so-called lion-taler (the
Dutch ‘Leeuwendaalder’). In the Bulgarian lands, these coins are well received
by the Christian and Muslim populations, and according to Italian count Luigi
Marsigli, these coins are known as "levs" or "arslan gurus". There is a
consensus that these coins have been struck mostly and even specially for
trade operations with the Ottomans. This is unlikely because these coins were
exported in significant quantities to America, Australia and Asia. In any case,
their widespread placement throughout the Ottoman territory is no doubt. In
the second half of the seventeenth century, the lion-talers became the
common currency in the foreign trade of the Ottoman Empire. In the
Netherlands, a whole range of silver coins, including taler denominations,
have been minted. A very small part of them falls in the circulation of the
Bulgarian lands. Most of these denominations are completely unknown in our
lands.
The analysis of the coin hoards available from today’s territory of
Bulgaria shows that Dutch coins are found in a large part of them. The most
significant is their amount in hoards from the village of Byal izvor (Region of
Stara Zagora) – 206 coins, Dabravino (Region of Varna) – 188 coins, Petrich
(Region of Blagoevgrad) – 152 coins, and the village of Varbovka (Region of
Veliko Tarnovo) – 103 coins. In other 21 hoards the Dutch lion-talers are
between 10 and 100 coins, and in another 40 there are fewer than 10 coins (for
6 other there is no information on the number of Dutch coins). Out of all 71
coin hoards, specific data (some of them incomplete) exist for 26 of them –
the Dutch coins can be divided into provinces and cities. The data for the
denomination are even fewer. Really complete data actually exists for just a
1
Използвам възможността да изкажа най-сърдечни благодарности на д-р Евгени
Паунов за оказаната ми ценна помощ при редакцията на резюмето.
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few hoards. These 26 hoards contain a total of 636 silver coins from the
Netherlands. Of these specimens, struck in 10 state-owned entities (7
provinces and 3 cities), most of them come from the provinces of West
Friesland – 124, Gelderland – 89, and Holland – 85 pieces. They are followed
by the city of Campen with 74 coins, the province of Utrecht – 71, Overijssel –
69, and the city of Zwolle – 59 coins. The least represented are the province of
Zeeland – 28, Friesland – 24, and the city of Deventer – 11 pieces.
The coin denominations can be determined for 22 hoards containing a
total of 616 Dutch silver coins. Most of them are Lion-talers – 441 specimens,
the Florins are 53 specimens, the Half-lion-talers – 44, the City-lion-talers – 40
coins, and the Provincial-lion-talers are 23 coins. The few in the hoards from
Bulgaria are the Arendstalers – 4 specimens, the Rijkstalers – 2 pieces, and the
silver ducats – 1 coin. In fact, the Lion-talers represents 71.75% of all Dutch
silver coins in the findings. If we add Half-lion-talers, the number rises to
78.90%. And if we also take into account the Provincial and the City liontalers, the percentage will rise to 89.12%.
Generally, the European silver coins circulate freely throughout the
territory of the Ottoman Empire and are subject to taxes, goods and services.
Among the most widespread during the period until the establishment of the
new Ottoman silver coin, was the silver talers. As far as the value of the coins
is concerned, a number of factors must be taken into account. It is wrong to
define all of these coins as talers, because they have different values in Europe
as well. This is completely legal, given their different standard (weight and
silver content). In many European countries, different taler-coins has different
value in circulation. Several types are being circulated in the Netherlands
itself: a 60-stuivers Rijkstaler; a Lion-taler of 48 stuivers; Florin (Guilder) of 28
stuivers, etc. Secondly, the significant differences in the official and market
courses of the taler in the Ottoman Empire have to be taken into account. The
state imposes mandatory lower exchange rates, sometimes under the fear of
capital punishment, which are significantly different from the market ones
(most often by about ⅓). Thirdly, the differences in market exchange rates in
the Ottoman Empire itself (in different territories, administrative units and
even individual cities) must be set.
Dutch coins continue to penetrate the territory of Bulgaria after the late
th
17 century, but the influx of silver denominations is either cancelled or
imported specimens cut off decades before. In the 18th – 19th centuries in the
Bulgarian lands under Ottoman rule were mostly Dutch gold ducats in
circulation. They, along with Ottoman and Venetian gold coins, are among
the most widespread gold coins. During these centuries, the silver coins of the
Netherlands almost completely disappeared from the coin circulation in
Bulgarian lands.
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