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Въведение 

 

Създадена от начало като мощно военно укрепление, средище на държавната и 

военна власт, Плиска бързо се издига като културен и стопански център. Обществено-

политическата и военна обстановка, в която се развива току-що основаната българска 

държава, наложи и своя характер и върху устройството на тази столица и спомага тя да 

се развие като ранносредновековен град. Ранносредновековна Плиска се различава 

съществено от древните римски градове в Мизия преди всичко по своя план. По 

градоустройството си тя не може да се сравни и със съвременните византийски градове, 

както и със самата столица макар че в крепостните съоръжения и плановете на 

монументалните сгради се чувства известно влияние на византийската архитектура. В 

изграждането на първата българска столица безспорно е намерило отражение онова 

богато и разнообразно, и културно наследство, което гърци, римляни и византийци 

създали и оставили през вековете и в нашите земи и специално в района на 

Североизточна България. Техниката на строителството обаче, строителните материали, 

впечатлението което рушевините на монументалните градежи и сега оставят у 

посетителите, нямат римски и византийски характер. Суровият и представителен вид на 

каменните сгради и изобилният и тежък строителен материал сочат древно български 

традиции. Оказали са влияние и строителните традиции на местното славянско 

население. В устройството на средновековна Плиска, както обикновено в градовете през 

различните епохи е отразен преди всичко битът на населението. Ясно прозират военните 

условия и породилите се феодални отношения.1 

Шестдесетте години на IX в. са повратен период в живота на българския народ 

и държава – на престола се възкачва княз Борис I (852-889). Неговото управление остава 

свързано с две важни събития – покръстването на българите и приемането в Плиска на 

учениците на братята Кирил и Методий, донесли и предали славянската азбука. След 

столетия, преминали в поклонение пред езическите божества, княз Борис е убеден, че 

българите е добре да се приобщят към християнския свят на Европа. Той далновидно 

предполага, че новата религия ще обедини населението в държавата, ще сложи край на 

етническите различия между славяни и българи. Именно Плиска заема водеща роля в 

този процес.2 

                                                           
1 Антонова, В. Пътеводител Плиска. София: изд. Септември, 1977. 
2 Хеминг, Й., Л. Дончева-Петкова.  Първопрестолна Плиска. София: Археологически институт и 

музей при БАН, 1999, с. 12. 
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Плиска – църковен център на Първото българско царство 

 

„Съграждай храмове на името на Бога и на светиите му  

съгласно църковните закони и приучвай народа да се черкува в тях“. 

(послание на византийския патриарх Фотий към Борис I)3 

 

През езическия период от съществуването на българската държава великият хан 

е същевременно и върховен жрец на прабългарите и съвмещава светската и сакралната 

власт над тях. Съществувало схващането за неговата богопоставеност. След 

християнизирането на България и уреждането на българския църковен въпрос от 870 г. 

насетне тук е въведена византийска църковна организация. Българският църковен диоцез 

е обособен в автокефална архиепископия, чийто църковен глава е подчинен формално на 

цариградския патриарх и има отначало средище в Плиска, а по-сетне във Велики 

Преслав. Първоначално висшето духовенство в България е византийско. С течение на 

времето е заместено с българско. Първият епископ, който произхожда от българския 

народ и извършва богослужението на славянски език е Климент Охридски, ръкоположен 

през 893 г. През 927 г. със съгласието на цариградския и останалите източни патриарси 

българската църква е издигната в ранг на патриаршия с център Велики Преслав, а след 

това Охрид. След завладяването на България от византийците Българската патриаршия е 

деградирана в Охридска архиепископия, чийто църковен глава носи титлата 

„архиепископ на Първа Юстиниана и на цяла България“ и има автокефалия в рамките на 

Цариградската патриаршия.4 

След оточняването на тази важна картина е време да се представи ролята на 

столицата Плиска като църковен център на Първото българско царство, защото това е 

изключително важна стъпка, предопределяща бъдещето развитие на България и курсът 

й на развитие занапред. Религията е духовният водач, просветляващ народа и посоката 

му на прогресиране. 

През средата и втората половина на 9 в. настъпват съдбовни събития в България. 

Извършват се две радикални промени в държавната идеология и култура. Първата е 

                                                           
3 Хеминг, Й., Л. Дончева-Петкова.  Първопрестолна Плиска. София: Археологически институт и 

музей при БАН, 1999, с. 13. 
4 Гюзелев, В.  Българската държавност в актове и документи. София: изд. „Наука и изкуство“, 

1981, 14-15. 
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приемането на християнството за официална държавна религия, а втората е 

възприемането на нова писмена система, основана на славянския език. Тези промени се 

осъществяват от централната власт и инициатор за тях е последният български хан 

Борис. 

Налагането на християнската религия в България през 865 г. е важен 

политически акт. С това тя се приобщава към основните си политически партньори – 

Византия и Франкската империя. Важно е да се изтъкне, че Плиска се превръща в 

средище на дипломатически игри, ръководени основно от българския владетел. В края 

на краищата той избира източния вариант на християнството, приемайки религията от 

Византия и заедно с това името на своя покръстител, византийския император Михаил. 

Този акт е отразен в редица документи, между които и известния надпис от с. Балши, 

Албания, в който се казва: Покръсти се от бога владетелят на България Борис, 

преименуван Михаил с дадения му от бога народ в годината 6347 (или 865-866). Намерен 

далеч от Плиска, този надпис отразява събитие, станало в престолния град, с прякото 

участие на българския владетел. Вероятно пак по негова воля езическите капища са 

унищожени или преустроени в християнски храмове и това е станало непосредствено 

след покръстването. Точно тогава малкото капище в цитаделата пред жилището на хана 

престава да служи на езическия култ, но сега не може да се каже какво е станало с него 

– дали е рузрушено до основи, или е използвано за други цели. Вместо него е построена 

неголяма християнска църква, останките на която са се запазили между източния корпус 

на жилищната сграда и банската постройка в северозападния ъгъл. Тази църквица има 

почти квадратен план и отгоре купол, поддържан от четири колони. Както и езическо 

капище, така и тази църква служат за религиозните нужди на ханското семейство и 

окръжаващите го най-близки люде.5 

В българската ранносредновековна култура има няколко архитектурни 

паметника, които бележат върховете в нейното многовековно развитие. Всеки от тях е 

символ на отделен период. За времето непосредствено след покръстването на българите 

такъв паметник е Голямата базилика и разположеният около нея манастир в Плиска. 

Археологическото му проучване довежда до откриването на монументални строежи, на 

многобройни и разнообразни по характер материали, до редица нови научни факти, 

които осветляват най-ранните прояви на християнската култура в българската 

средновековна държава. Добитата научна информация е от такова важно значение за 

                                                           
5 Овчаров, Д.  Първопрестолна Плиска. Варна: изд. „Славена“, 2003, 38-39. 
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нейното развитие, че днес трудно може да се представи изучаването на българската 

култура от средата и втората половина на IX в. без познанията ни за Мартириума на 

Енравота, за внушителна базилика, за първата резиденция на българските архиепископи, 

за първото просветно и книжовно средище и т. н. Без всичко това наистина невъзможно 

да се добие реална представа за високите материални и духовни постижения на княз-

Борисова България. Изключителното значение на събраните с много труд и средства 

археологически данни за тях се обуславя най-вече от това, че те са единствените 

свидетелства, тъй като други източници не са запазени.6 

Особената стойност на тези паметници е оценена по достойнство още от първите 

изследователи. Редица известни учени, като Карел Шкорпил, Фьодор Успенски, Кръстьо 

Миятев, Вера Иванова, Никола Мавродинов, Стамен Михайлов, Станчо Ваклинов и 

много други, полагат сериозни усилия да разкрият тайните, които крие този първостепен 

по важност паметник в столичния център. В своите изследвания те не се ограничават с 

проучването на самия катедрален храм, но обръщат внимание и на разположения около 

него архитектурен ансамбъл. Още при първите си сондажи те достигат до извода, че 

откритите на това място силно разрушени зидове крият останките „на един от първите 

български манастири“ (Карел Шкорпил).7 

Не такава обаче е съдбата на Голямото капище. То не е изцяло съборено, а 

вътрешното помещение е запазено. От изток към него са добавени три издължени 

апсиди, а от север и от юг по едно правоъгълно помещение. Тази църква не 

просъществува дълго време и е разрушена по някакви причини. Може би това става по 

време на князуването на първородния син на Борис-Михаил, който е известен с 

желанието си да възстанови старата вековна езическа религия. Много скоро след това 

църквата е възстановена, като този път в нейния обем са включени и външните зидове на 

капището, а вътрешните започват да служат за постаменти (стилобати) на два реда 

колони. По такъв начин църквата добила вид на трикорабна базилика с три апсиди и 

малък параклис или баптистерий (кръщелня) от южната страна. Така, според 

археолозите, тя вече става централен храм и се превръща в Дворцова църква. Тя 

просъществува дълго време, като източно от нея се появява значителен по своите 

                                                           
6  Георгиев, П., С. Витлянов.  Архиепископията-манастир в Плиска.  София: АИ. „Марин 

Дринов“, 2001, с. 5. 
7 Пак там, с. 5. 



6 
 

размери некропол, отнасящ се към 10 в. и първите векове на византийското робство – 11-

12 в.8 

Същата участ е постигната и от други капища в България. Малкото капище в 

Преслав, намиращо се недалеч от прочутата Кръгла църква е превърнато в християнски 

храм, а Голямото капище в централното светилище Мадара е разрушено из основи и 

върху него наново е построена християнска църква. 

Дворцовата църква в Плиска е важен паметник за историческа епоха, 

знаменателна с възтържествуването на християнската религия над езичеството. Нейното 

превръщане от езически храм в християнски показва, че въпреки различията в 

религиозните представи налице е религиозна приемственост на свещените места. Този 

акт на превръщане на капищата в християнски храмове е отразен много емоционално от 

Козма презвитер, който възкликва възторжено: „Кой не се радва, като вижда кръстове по 

високите места, където по-рано хората принасяха жертва на бесовете?“.9 

Най-значителен строеж от християнския период на Плиска е т. нар. Голяма 

базилика. Тя е единственият монументален строеж извън каменната крепост, но 

несъмнено е свързана със зрялото официално строителство в столицата.  

Голямата базилика се намира на около 1,5 кm североизточно от Вътрешния град. 

Към нея води широк път, настлан с големи каменни плочи, много от които са запазени 

до днес. Този път започва от главната Източна порта и достига до самата църква. С това 

се подчертава важността на храма и особеното място, което той заема в църковната 

йерархия. 

Доскоро се е смятало, че Голямата базилика е изградена на пусто място. 

Последните проучвания обаче показват, че преди това там е разположено едно от 

многобройните селища на Външния град. Разкопани са няколко жилища-землянки, които 

не се различават от известните в другите аналогични селища. 

Съвсем изненадващо се установява, че под Голямата базилика, близо до нейния 

олтар, е имало друга, по-малка сграда с култово предназначение. Тя е разрушена до 

основи, но по запазената хоросанова подложка на стабилната основа може с подробности 

да се установи нейният план. Той е кръстовиден и ориентиран по посоките на света. Тъй 

като външните стени са леко заоблени, може да се допусне, че имаме работа с постройка, 

която е включена в кръгъл план. Тази постройка се състои от централно квадратно и 

четири странични помещения, които взети общо, дават размерите на сградата 15,5 на 

                                                           
8 Овчаров, Д.  Първопрестолна Плиска. Варна: изд. „Славена“, 2003, с. 39. 
9 Пак там, с. 40. 
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15,5 м. Това откритие наистина изненадва учените. Явно е, че тя предшества 

построяването на Голямата базилика, но какво представлява не е ясно. Оформили са се 

няколко гледища. Според първото от тях това е една от църквите, построени от княз 

Борис след приемане на християнството. Тази вероятност изглежда твърде малка, защото 

е необяснимо защо и какви причини са наложили тази стабилна по градеж  сграда да бъде 

построена далеч от каменната крепост и още по-далеч от дворцовия център. Второ 

изказано мнение е, че това е езическо капище от езическо време. Но освен приведените 

за църквата аргументи съществува основателното съмнение в кръстовидния план, което 

не се съгласува с досега известните капища. Третото становище е близко до второто и 

предполага езическа постройка, но не като храм, а като езически мавзолей, посветен на 

видна личност. В подкрепа се привеждат примери от източните култури, но може би най-

важно остава откриването на няколко саркофага от камък в непосредствена близост и в 

несъмнено единство с тази постройка. В единия от тези саркофази са намерени костите 

на мъж с останки от богато облекло. Сравнително добре е запазен коженият колан, 

украсен със златни токи и апликации, богато украсен нож на колана и др. Върху 

каменния похлупак на този саркофаг е разчетен надпис, в който се отбелязва: Великият 

кан Омуртаг (казва): кандидатът Турдач беше мой доверен човек и умря вътре.10 

Този надпис попълва поредицата от възпоменателни надписи и е важно, че е 

намерен в Плиска – там, където е бил поставен. Кандидат е титла, която българските 

ханове приемат от византийците, а изразът „умря вътре“ означава, че този висш сановник 

завършва живота си в България и може би точно в Плиска. Важно е да се посочи, че на 

това място се е намирало гробище на видни личности още в езическо време и така 

изграждането на мавзолей съвсем не е безпочвено. Последната хипотеза е, че сградата е 

мартириум, предназначен за видна личност, която приживе е страдалец за християнската 

идея (например синът на Омуртаг - Енравота). Привеждат се различни аргументи в тази 

насока, но все пак остава неясно как в една езическа среда е можело да бъде построен 

такъв паметник, който е в явно противоречие с езическия мироглед.11 

Тази спорна сграда е разрушена по неизвестни причини и върху нея се съгражда 

огромната сграда на базиликата. Преустройвана два пъти, днес нейните останки я 

представят като издължена постройка, състояща се от две части. Същинската църква е 

дълга около 50 m и широка около 30 m. Състои се от два надлъжни кораба, има три 

апсиди и два притвора (преддверия). В средата на централния кораб е издигнат амвон, от 

                                                           
10 Овчаров, Д.  Първопрестолна Плиска. Варна: изд. „Славена“, 2003, 41-42. 
11 Пак там, 42-43. 
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който е останала основата. Трите кораба са разделени от редуващи се стълбове и колони. 

Трите апсиди са триъгълни отвън и полукръгли отвътре. Пред двете странични апсиди 

има по едно помещение, свързано с църковния церемониал. Към южната стена е 

пристроен баптистерий (кръщелня). На височина църквата се издига в два етажа, като 

горният е бил околовръстна галерия, поддържана от колони във вътрешността.12   

Втората част на базиликата е обширен двор (атриум), дълъг и широк колкото 

основната църква. Така общата дължина на храма достига 100 m (по-точно 99 m) и е сред 

най-големите църковни сгради по нашите земи. 

Атрият също е имал колонада, която е поддържала галерия. В ъглите му е имало 

помещения с квадратен план – отбранителни кули. Главният вход на църквата се намира 

на западната страна и се насочва през атрия към централната част. Странични входове 

от север и от юг са водели към преддверията и основния корпус.13 

Голямата базилика е била действително великолепна и грандиозна сграда. 

Създадена от български строители, тя въплъщава в себе си местни антични традиции, 

примесени със западни влияния, донесени от папската мисия в 866-870 г. Това е времето, 

когато трябва да поставим нейното изграждане. По-късно тя става център на голям 

манастир, а след това и седалище на българската архиепископия. Оградена е със здрава 

стена и в нея освен обслужващи сгради се намира и резиденцията на архиепископа. Така 

постепенно се формира и духовният център на държавата, който съществува до 

преместването на столицата в Преслав в 893 г. В последните години е обосновано 

сериозно мнение, че в нея се е установил княз Борис след оттеглянето си от власт и след 

смъртта си, вече канонизиран за светец, е бил погребан в църквата. За негов гроб се сочи 

малък параклис от северната страна и в близост до олтара, където са намерени сериозни 

доказателства за това.14 

Откритите архитектурни паметници и отделни находки в Плиска показват 

големия възход през 8-9 в., превръщането й в градско средище през 10 в. и западането й 

до обикновено селище в късното средновековие. Напоследък се привеждат откъслечни 

данни, че тя играе известна роля след освобождението на България от византийско 

робство в края на 11 в. Като пример се сочи една матрица за восъчни печати с името на 

Петър (Теодор), брат на цар Асен I. Обаче установяването на царевия брат не е 

свидетелство за развитие на селището при оскъдните находки от това време. Очевидно 

                                                           
12 Овчаров, Д.  Първопрестолна Плиска. Варна: изд. „Славена“, 2003, 43-44. 
13 Пак там, с. 44. 
14 Пак там, с. 44. 
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резидецията на един от Асеневци е повече желание да се покаже приемствеността между 

Първото и Второто българско царство. Славата на първата българска столица заглъхва. 

Нейното име, отбелязвано още в някои европейски географски карти от 17 – 18 в., е само 

далечен спомен и изчезва, за да отстъпи място на турското име на възникналото южно 

от нея село – Абоба.15  

Причините за изграждането на мартириумът в Плиска са обусловени от 

конкретни събития и разкриването им е възможно единствено благодарение на 

отражението, което те са намерили в откритите тук находки, сгради или съоръжения. 

Връзката между селището и мартирия е не само топографска. Тя има за основа идейно-

религиозните вярвания на населението в тази част от Външния град на Плиска. 

Сравнението между кръстовидните изображения върху находки от селището и плана или 

изобщо архитектурата на мемориалната постройка показва ясно, че те, макар и различни 

по характер, възпроизвеждат един и същи символ – равномерен кръст, вписан в кръг. 

Този символ се среща изключително сред новопокръстени или християнизиращи народи. 

Едновременно с това той е характерен и за паметници, свързани с култа към мъчениците. 

Съчетаването на двете геометрични фигури – кръст и кръг, е явление, което в историята 

на архитектурата също може да се свърже с налагането на християнството в 

средиземноморския свят и в неговата периферия. Анализът на този символ води до 

разкриването на конкретни религиозни идеи, вълнували както населението на селището, 

така и строителите на мартирия в Плиска, а оттук и към осветляването на важни събития 

от първата половина на IX в.16  

Кръстовидната сграда, кладенецът-аязмо и останалите съоръжения от 

мемориалния християнски ансамбъл във Външния град на Плиска са уникални 

паметници на българската столица отпреди покръстването. Необикновеното им място, 

специфичният им план и устройство, както и изненадващо ранната за християнски 

строежи дата обуславят търсенето на връзката им с исторически събития и личности от 

периода на разпространение на новата религия в Плиска.  

Дългогодишните разкопки на Плиска дават възможност да се очертае богатата 

материална и духовна култура на столицата. Установени са различни страни на 

икономиката (земеделие, скотовъдство, занаяти) чрез откриването на оръдия на труда и 

                                                           
15 Овчаров, Д.  Първопрестолна Плиска. Варна: изд. „Славена“, 2003, 44-45. 
16 Георгиев, П.  Мартириумът в Плиска и началото на християнството в България. София: 

изд. на БАН, 1993, 102-103. 
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производство. Голяма част от находките се намират в музея при резервата, в 

Националния археологически музей и в Историческия музей в Шумен.17 

Много важни за изясняване на културата са намерените надписи – каменни на 

гръцки език (от езическата епоха) и надписи на кирилица (от християнската епоха). От 

Плиска произхожда голяма колекция от рисунки-графити, нанасяни с остър предмет 

върху стените на крепостта и на монументалните сгради. Измежду находките има 

уникални произведения на металопластиката: бронзовата седмолъчна розета с рунически 

знаци, бронзов ключ във форма на музикант, златни украшения (пръстени, коланни 

апликации и др.) и най-вече тройния златен кръст – енколпион с изображения на 

Богородица и апостолите.18 

Прегледът на паметниците на църковното строителство в Плиска показва, че по 

времето на княз Борис там се залагат основите на пълноценна и добре развита 

християнска столица, която има за прототипи големите религиозни центрове в Европа 

през 9 в. Данните от разкопките сочат, че тя продължава своето развитие и след края на 

века.19 

При това положение въпросът за причините за изместването на политическия и 

особено на духовно-религиозния център придобива нови измерения. Несъстоятелна 

изглежда днес преценката на П. Мутафчиев, че столица Плиска е синоним на „езичество“ 

и това я направило „неудобна за политическо средище на християнска България“. 

Израстналият през 60-те и 70-те години на 9 в. християнски град не само заличава 

скромните следи от „езическото“ минало, но полага у нас за пръв път, по волята на Борис-

Михаил, известния средновековен принцип „царство без патриаршия не може“. Плиска 

е първото наше държавно средище, в което резидират двете власти: светската (в лицето 

на княза) и духовно-религиозната (в лицето на архиепископа на България).20 

Настаняването на първите от Кирило-Методиевите ученици при княз Борис през 

886-887 г. е сред последните събития, в които Плиска и архиепископията там имат 

водеща роля в държавата. Настъпилите непосредствено след това промени в 

ръководството на архиепископията безспорно са повлияли на религиозния живот в 

страната, но едва ли са наложили промяна на седалището на църковната власт. 

                                                           
17 Овчаров, Д.  Първопрестолна Плиска. Варна: изд. „Славена“, 2003, с. 46. 
18 Пак там, 46-47. 
19  Георгиев, П. Столиците на княз Борис-Михаил – хронология и типологическа 

характеристика. – В: Християнската култура в средновековна България, т. VІІІ. Велико Търново: изд. 
„Фабер”, 2008, с. 153. 

 
20 Пак там, с. 153. 
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Политическите сътресения при управлението на княз Владимир-Расате, чието начало 

Павел Георгиев отнася по-скоро към 888, отколкото към 889 г., са по-скоро повод, а не 

причина за промяната на столицата. За съжаление не знаем какви са техните причини, 

обхват и темпове. Те се тълкуват обикновено като антихристиянски и се свързват с опит 

за реставрация на езичеството от страна на новия княз. Важно е да се каже само, че е 

възможно те да са довели до разрушаване на няколко важни сгради от архиепископската 

резиденция.21 

На този се формулира тезата, че княз Борис-Михаил прекратява инвестирането 

в дворцовото и църковно строителство в Плиска преди средата на 80-те години. 

Приблизително по същото време във Велики Преслав започва изпълнението на 

амбициозна строителна програма, която довежда до неговото оформяне като нов 

столичен град. Тези археологически факти дават основание да се мисли, че решението за 

преместването на центъра на седалището на политическата и религиозна власт е взето от 

княз Борис-Михаил може би още в началото или най-късно към средата на 80-те 

години.22 

Причините да бъде изоставена Плиска имат главно религиозно-култов и 

психологически характер. Те се коренят в един естествен стремеж при радикална 

промяна да се търси нов пункт, нова изходна точка за развитие. Плиска е свързана много 

здраво с езическото минало и славата на прабългарите. Всичко в нея напомняла за тях. 

Издигането на християнски храмове върху основите на езически капища и превръщането 

на манастира край Голямата базилика в резиденция на църковния глава – архиепископа 

на България не може да замени спомените за езичеството. Първата столица на България 

е онова място, където била съсредоточена прабългарската аристокрация. В 

преобладаващата си част тя била срещу акта на покръстването и смятала, че княз Борис 

I – Михаил е не само „отстъпник от бащината чест и слава“, но и предател на интересите 

на онези, които го бяха откърмили и излъчили от своята среда. Те с основание са се бояли 

от една страна от силното влияние на Цариград по религиозен и държавен път и от 

изравняването им по положение и права със славянската аристокрация. Бунтът на 

прабългарите боили срещу християнизацията през пролетта на 866 г. завършил с пълно 

поражение. Княз Борис I – Михаил успял да го потуши и се разправил безпощадно с 52-

                                                           
21 Георгиев, П. Столиците на княз Борис-Михаил – хронология и типологическа 

характеристика. – В: Християнската култура в средновековна България, т. VІІІ. Велико Търново: изд. 
„Фабер”, 2008, 153-154. 

22 Пак там, с. 154. 
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та боили и целите им родове, които били избити до крак. На оттеглилия се в манастира 

край Плиска още през 889 г. владетел едва ли е било приятно да си припомня кървавата 

разправа, в която е станало основно прочистване на редовете на една аристокрация, която 

е положила основите на Българското ханство и върху една от най-оспорваните земи на 

европейския континент, в предверието на Цариград бе създало държава, призната от 

близки и далечни народи. Психологическите причини взели превес с разправата над княз 

Владимир-Расате – последният владетел с резиденция Плиска. Съборът от 893 г., 

проведен във Велики Преслав, решил и изборът на новото държавно средище.23 

 

 

* * *  

 

Българският народ извървява своя път от езичеството към християнската 

религия. Това е важен преход, предоределящ бъдещето на България и до днес. 

Загърбването на езическите ценности пуснали своите дълбоки корени в Плиска е процес 

извършен при управлението на силен владетел – и духовно, и политически, водач с много 

мощ и ценности, както и познайник на народа, а именно княз Борис I. Столичният център 

Плиска изгубва монументалността на езическата култура и разцъфтява като силно 

христиниязиран. Владимир Расате (първородния син на замонашилия се владетел) 

решава да възвърне езичеството, но Борис I е безпощаден и на всяка цена брани новата 

религия и успява да я съхрани, дори и без властовите възможности на управленския трон, 

поради това, че вярата на народа е спечелена от него. Голямата базилика в Плиска е един 

от забележителните архитектурни шедьоври на християнството, но трудно съжителстват 

двете религии в протоцентъра и това налага преместването на столицата във Велики 

Преслав, където се полага едно ново начало. Въпреки всичко старият столичен център 

си остава ключов и за напред, поради своите мащаби, потенциал и български дух, който 

носи със себе си. Моралните ценности и добродетели са изключително значими за 

израстването на всеки човек, а християнството умело се справя с обособяването им у 

българите и до днес. 

 

Използвани изследвания 

 

                                                           
23 Гюзелев, В. Столиците на България – средновековните и днешната, София: УИ „Св. Климент 

Охридски”, 2000, с. 12. 



13 
 

 
Антонова, В. Пътеводител Плиска. София: изд. Септември, 1977. 

Георгиев, П.  Мартириумът в Плиска и началото на християнството в България. София: 

изд. на БАН, 1993. 

Георгиев, П. Столиците на княз Борис-Михаил – хронология и типологическа 

характеристика. – В: Християнската култура в средновековна България, т. VІІІ. Велико 

Търново: изд. „Фабер”, 2008. 

Георгиев, П., С. Витлянов.  Архиепископията-манастир в Плиска.  София: АИ. „Марин 

Дринов“, 2001. 

Гюзелев, В.  Българската държавност в актове и документи. София: изд. „Наука и 

изкуство“, 1981. 

Гюзелев, В. Столиците на България – средновековните и днешната, София: УИ „Св. 

Климент Охридски”, 2000. 

Овчаров, Д.  Първопрестолна Плиска. Варна: изд. „Славена“, 2003. 

Хеминг, Й., Л. Дончева-Петкова.  Първопрестолна Плиска. София: Археологически 

институт и музей при БАН, 1999. 

 

 

 

Божидар Тодоров 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” 

специалност Краезнание 

магистър 

 

Научен ръководител: 

доц. д-р Т. Тодоров 

 

Рецензент: 

доц. д-р К. Константинов 
 

 

 

 


