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азработването на тъкмо тази 
тема е предизвикано от раз-
виващите се в България про-

учвания в областта на История на 
всекидневието, това ново за родна-
та историопис направление. От де-
сетилетия в историографията ни 
доминират изследвания в областта 
на древните и по-нови политически 
системи, като текстовете, описващи 
европейското политическо наслед-
ство, са следвани по брой от дискур-
си на военноисторическа тематика. 
Поради многократното експониране 
в различни изследвания, цитирани-
те проблеми са до голяма степен из-
черпани и банализирани. Затова в 
настоящата разработка са засегнати 
проблемите на ежедневието, застъ-
пени в Античността и Средновекови-
ето. 
Паралелът между двете епохи, идва 
да докаже непрекъснатостта в об-
ществените традиции и устойчивост-
та на народната култура. Етнограф-
ските аспекти от развитието на едно 
общество са далеч по-благодатни за 

изследване от политическите, които 
са твърде изменчиви и непостоянни 
във времето. Предимство в работата 
по поставения проблем е многообра-
зието от писмени и веществени изво-
ри за бита в миналото. 
Целта на статия е да се докаже сход-
ството в бита на средновековния ев-
ропеец, независимо коя част на Ста-
рия континент обитава, както и да се 
проследи пряката връзка между кул-
турните традиции на тъмните векове 
с тези от античната епоха. Макар ак-
центът в изложението да пада върху 
обичаите и нравите във Византия и 
византийския свят, то приликите в 
ежедневните занимания на ромеи и 
останалите европейци са подчертани 
еднакво добре. 
Изворите по отношение на игрите и 
забавленията във Византия и сред-
новековна Европа не се различават 
по вид от останалия изворов мате-
риал, свидетелстващ на епохата. Те 
представляват археологически па-
метници; догматична, официална и 
неофициална литература (описания 
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на автентични народни обичаи в раз-
лични писмени извори); епиграфски 
данни;. За развлеченията през веко-
вете пряко свидетелстват археологи-
ческите материали. Миниатюрите в 
средновековните манускрипти, раз-
личните релефи предават вида на на-
столните и спортни игри. Писмените 
извори са оскъдни по отношение на 
заниманията, обхващащи незапъл-
неното време на античните и средно-
вековни люде. Изключение правят 
зрелищата в Рим – гладиаторските 
игри, надбягванията с колесници и 
театралните представления. Те са оп-
исани подробно, поради мащабност-
та си. Освен това, не са организирани 
често, докато народните игри са об-
щодостъпни, а правилата им са все-
известни. Поради тези причини не 
представляват интерес за аналисти и 
летописци.
Сред най-пищните празнични про-
яви в средновековните градове на 
Византия и византийския свят, а и в 
цяла Европа са панаирите. Панаири-
те са апотеоз на празненствата през 
Средновековието. Те са свързани с 
икономическото благосъстояние на 
населените места и обикновено се 
провеждат по време на честванията 
в прослава на светеца, покровителст-
ващ съответния град.1  По време на 
този тип прояви по площадите на съ-
ответните селища, в които биват ор-
ганизирани панаири, се стичат хора 
не само от всички части на градските 
центрове, но и от околностите. Пър-
1 Тъпкова- Заимова, В.; Д. Димитров; 
П. Павлов. Византия и византийския свят. С, 
2011, с. 233

воначално този тип няколкодневни 
събирания са били заклеймявани от 
църквата, но в последствие, благода-
рение на подкрепата от държавната 
власт при организирането им, духо-
венството се примирява със съществу-
ването им. Панаири са организирани 
още през Античността, като също са 
обвързани с религиозни чествания. В 
рамките на византийската империя 
панаири се провеждат в беотийските 
поселища, Мистра, Ефес, Антиохия, 
Смирна, Трапезунд.2

Панаирите в контекста на българ-
ските народни традиции са всеобщ 
празник за жителите на селището, 
в което се организират. Още от вре-
мето на Второто българско царство 
изпълняват ролята на притегателен 
център за артисти, занаятчии, търго-
вци на храни и алкохолни напитки и 
пр. колоритни и разнородни според 
уменията и поминъка си личности. 
През XIII-XIVвек в Търговище3  и 
Търново4  са организирани спортни 
състезания по време на търговските 
събори – борби, боксови срещи. Спо-
менът проявите от Старата столи-
ца са съхранени върху керамичните 
сграфито съдове5 . По време на ос-
манското владичество значението на 
тези „събирания” прераства от съби-
2 Тъпкова- Заимова, В.; Д. Димитров; П. 
Павлов. Пак там. С, 2011, с. 233
3 Конаклиев, А. Едно виждане за 
произхода на гр. Търговище и панаира – В: 
Панаири, пазари, тържища в българските 
земи. В.Т., 2004
4 Андреев, Й. Всекидневният живот 
на българите през Средновековието. Велико 
Търново, 1992.
5 Андреев, Й. Пак там
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миват в хедонизма, на който са се от-
дали всички. Дори децата имат свое-
то запазено място в този своеобразен 
топос, бидейки зрители на предста-
вленията с кукли, номерата на змие-
укротители (изборът на животното е 
преднамерен, освен че е смъртонос-
но носи и религиозен смисъл от дъл-
бока древност) или консуматори на 
захарни изделия. Панаирът затваря 
обитателите на един град (село) в ця-
лостен, концентриран и единен свят 
(кръгът е свещен, огражда защитава 
дадено място). Важен е и фактът, че 
за дните на провеждането му са из-
бирани големи църковни празници и 
денят на светеца патрон на селище-
то. 8 Още един знак за издигнатостта 
на тази проява в съзнанието на бъл-
гарина.

8 Колева, С. Селски сборове  и панаири 
във Варненско – В: Панаири, пазари, тържища 
в българските земи. Велико Търново, 2004, с. 
382-387

Панаирът заема важно място в сме-
ховата култура на българина, той е 
топосът, осигуряващ най-благопри-
ятни условия за разказване на анек-
доти, понеже и адресант и адресат са 
предразположени от всеобщата еу-
форична и освободена атмосфера .9

Там намират място магическите 
практики използвани от търговци-
те, за привличане на „мющерии”, 
като илюстрация за съхранена през 
вековете сакралност на тези „фору-
ми”. Възприета е употребата на въл-
че черво. При убиването на вълк, до-
като животно още не е издъхнало в 
ануса му се вкарва дървена пръчка, 
като около нея се намотава дебелото 
черво. Изваденият вече орган се ос-
тавя да изсъхне и от него се оформя 

9 Георгиева-Козарева, В. Топосът пазар 
в смеховата култура на българина: модели и 
рефлексии – В: Панаири, пазари, тържища в 
българските земи. Велико Търново, 2004, с. 
489-497
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пръстен, предназначен за продажба 
на търговец, целящ по този начин да 
си осигури приток на клиенти.
Растителният вариант на ритуала 
се извършва със сърповидна папрат 
или „наваличе” според народната 
етимология. Китка от това растение 
се окачва с листата надолу, в бакал-
ници и кръчми, за да „висят” клиен-
тите пред въпросната продавница. 
Това е още един белег за необикнове-
ния смисъл на описаните ежегодни 
пазарища.
Любопитен е обликът на тържищата 
в Османската империя. Изоставайки 
в развитието си турците възприемат 
до голяма степен държавното ус-
тройство и част от културните тради-
ции на Античната Римска империя и 
Византия, за да се изравнят с бързо 
развиващият се Запад. Вероятно, по-
ради този факт на безистена  в Ямбол 
се търгуват роби, чиято стойност е 
измервана в бъчви вино, а стоките са 
облагани с данък в натура10 , досущ 
като в Рим.
Около търговията се зараждат сели-
ща, не изменили значението си на 
икономически центрове през раз-
личните епохи. Такива са: Мисионис, 
чиито традиции в стоково паричната 
сфера наследява средновековно Тър-
говище; Търново, привличащо по-
сетители идващи с търговска цел не 
само във времето на ВБЦ, но и през 
следващите културно исторически 
периоди до наши дни.  
10 Берова, Д. Ямболският пазар през 
XV-XIX век – В: Панаири, пазари, тържища в 
българските земи. Велико Търново, 2004, с. 32-
37

В този смисъл средищата за които 
стана дума са със сакрална семанти-
ка в историческото ни минало. Те са 
и средоточие на разнородни етни-
чески и социални групи, културни 
общности. На тях намират място все-
възможни ястия и напитки, платове 
и накити – вещи удовлетворяващи, 
както потребностите на тялото, така 
и на духа, утолявайки дълго потис-
кани желания и книги, идеи, съмиш-
леници в дадено дело, нещо изцяло 
захранващо духа.
Много функционалността и много-
значността на тези събори им отреж-
да централно място в народната ни 
култура. Те са източник на иновации 
както в духовната, така и в матери-
алната сфера. Именно поради този 
факт запазват значението си за бита 
на българина и през XX век.
Освен панаирите надбягванията с 
колесници също са развличали сред-
новековните византийци и са били 
не по-малко популярни от народ-
ните сборове. Този вид състезания 
е характерен само за Византия и не 
се среща в други части на среднове-
ковна Европа. Той е наследен, както 
е известно, от древен Рим. 
Надбягването с колесници на град-
ския цирк е забавлявало римляните, 
наддавали за победа на своите фаво-
рити. Византия съхранила стародав-
ната традиция, бидейки единствената 
средновековна държава, поддържа-
ща цирковите игри.11  Заедно с теа-
тралните представления, зрелищата 
на хиподрума в Константинопол са 
11 Бакалов, Г. Византия. Лекционен курс. 
С., 2006, с. 401-402
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от лекоатлети, боксьори и борци. До-
като трае представлението се подгот-
вя награждаването на победителя, 
в чиято чест публиката акламира, 
а представител на управляващите 
увенчава главата му с корона. За ра-
дост на наблюдаващите спектакъла 
спечелилият демонстрира акроба-
тична езда и владеене на оръжието, 
докато е качен на коня.
Игрите през Средновековието – ин-
телектуални и спортни, са разноо-
бразни- логическите са достъпни 
преимуществено за висшите слоеве 
на обществото, а обикновените хора 
практикуват хазартни игри. Мъжете 
играят на зарове още от римско вре-
ме. Залагания на зарове се предлагат 
в повечето средновековни кръчми. 
За страстта на мъжете свидетелства 
археологическия материал от ста-
рите пивници. По време на Второто 
българско царство, хвърлянето на 
зарове се изравнява по популярност 
с местната играта на ашици. В кре-
постта „Кастрици“ край Варна са от-
крити, както костени зарове, така и 
ашици. Някои от тях са напълнени 
с метал, за да се манипулира играта. 
В средните векове заровете са изра-
ботвани от предимно от кост. Сре-
щат се и керамични. Аристократите 
притежават кехлибарени и образци 
от слонова кост. Варягите и норма-
ните са изработвали зарове от бивни 
на морж и еленопви рога. При север-
ните народи  номерирането на стра-
ните е по-различно от стандартното. 
За игри „на война“ („wargaming“), си-
мулиращи умален вариант на битка, 

четири от шестте страни дублират 
стойностите си две по две. Символи-
те съответстват на: 2, 3, 3, 4, 4, 5. В 
Дъблин са открити викингски куби-
чески зарове, чиято форма е като на 
най-модерните зарове, но  комбина-
цията от страните им е любопитна: 3, 
4, 4, 5, 5, 6. За играта табула (Тabula/
kvatrutafl) варягите са използвали 
правоъгълни зарове. 12 Римляните са 
предпочитали оловни зарове. Сред 
легионерите са били разпространени 
множество хазартни игри, с които са 
се развличали по време на служба. Te 
въвеждат стандарта за номерация на 
страните.
Игрите с т.нар. ашици, агнешки кос-
ти- astragalus във Византия, а и по 
нашите земи се практикуват от Ан-
тичността до най-ново време. Лю-
бопитни са образци, съхранявани в 
българските музеи, пригодени за из-
мама13.  Костта е пробита и празното 
място е запълвано с олово, за да тежи 
костта и се обръща на страната, дава-
ща най-много точки. Страните дават 
съответно по 10, 25, 50 и 100 точки. 
Победителят взима паричния залог, 
събран от всички участници. От де-
цата играта се играе без хазартен 
елемент. 
Скандинавците също са изпилвали 
агнешките кости - астрагалус за игра, 
с различни правила. С един ашик 

12 Ward,Christie L. Norse Drinking Tradi-
tions- In: Alexandrian Company Symposium 
on Food and Festival in the Middle Age [http://
www.scribd.com/doc/49195790/Norse-Drinking-
Traditions#scribd]
13 Вакарелски, Христо Етнография на 
България.С.,1974
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трябва да се ударят и вдигнат във 
въздуха пет, поставени на земята. Съ-
ществува и разновидност с камъчета. 
Играта, наречена от северните наро-
ди „fivestones“, е доста по-примитив-
на от българската.
Логическите игри са приоритет на 
управляващите класи. Младите ари-
стократи развиват мисленето си, за-
пълвайки времето си с подобен род 
занимания. Погрешно е схващането, 
че всички игри на дъска са създадени 
в Далечния Изток. След X век в Ев-
ропа са разпространени концепции, 
създадени от скандинавците. Север-
ните народи дават най-много разно-
видности, запазени в европейската 
култура.
„Лисица и гъски“ е викингския ана-
лог на шаха. Двама съперници се 
опитват да елиминират пулове на 
противника. Единият е лисицата 
(обикновено в червен цвят), а други-
ят - гъските (в зелено). Лисицата има 
само един пул. Целта  е да прескочи 

всички гъски, достигайки края на 
игралното поле. Всеки прескочен от 
нея пул, се счита за взет и не участва 
повече в играта. Фигурите се движат 
напред, настрани (в ляво и дясно)  и 
по диагонал и не се връщат назад. 
Дъската е във формата на равнораме-
нен кръст. В Русия играта е позната 
под името „Овце и вълк“. Днес в За-
падния свят се продават комплекти 
от нея, подобно на шаха. 14

„Алкерк“ е арабска игра, разпростра-
нена в Европа от испанците, като при 
нея участниците си поделят дъска и 
управляват пулове. Игралното поле 
е разделено на четири квадрата, със-
тавени от по осем триъгълника. Все-
ки от двамата играчи има по 12 пула, 
оцветени са в червен и зелен цвят, 
движещи се настрани, напред, по ди-
агонал, но не и назад. Целта е да се 
окупират фигурите на противника. 

14 Neznanich, Modar. Medieval games- 
[www.modaruniversity.org/Games.htm].
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Два пула окупират един. 15

Шахът е познат на Стария континент 
от IX век. По нашите земи съществу-
ва разновидност с кръгла дъска, като 
това е византийската разновидност 
на играта, наречена „затрикио“. Има 
сведения, че е сред любимите зани-
мания, както на владетелите, така и 
на техните съпруги и приближени. 
Църквата на няколко пъти заклей-
мява играта, заради възможността за 
залози. Така или иначе не се стига до 
анатема. византийските василевси 
обичат твърде много това свое зани-
мание и не са готови да се разделят 
с него, независимо от позицията на 
църквата.
Широко разпространени през Сред-
новековието са и игрите с пулове, 
които се местели по специално раз-
графена дъска. Плоските фигурки са 
изработвани от различни материали 
– дърво, стъклена паста, камък, кост, 
а пионките са направени най-често 
от кост. 
Игралните пособия, предназначени 
за аристокрацията, са старателно из-
работени, докато простолюдието иг-
рае най-често с подръчни средства 
– за основа се разграфява керемида 
или тухла, а пуловете се изработват 
чрез оглаждане на фрагменти от счу-
пени глинени съдове. Подобни пуло-
ве са намерени и в крепостта на хъл-
ма Царевец. 16 
Пуловете за всички игри на дъска са 
изработвани от няколко основни ма-
териала: глина, кост, рог, стъкло, а за 
15 Neznanich, Modar. Ibid.
16 [http://dariknews.bg/view_article.
php?article_id=1434751]

най-изкусно изработените компле-
кти- метал и слонова кост. Фигурките 
за шах са стилизирани. Само израбо-
тените от слонова кост, пресъздават 
реалистично кралят (царят), крали-
цата (царицата) и офицера. Миниа-
тюри от средновековните западноев-
ропейски манускрипти, илюстрират 
играта на шах в Средновековието. Ви-
дът на дъската и фигурите е непроме-
нен и днес. Любопитни са смесените 
двубои- партии, играни между мъже 
и жени. Противно на стереотипната 
представа, дамите с потекло са полу-
чавали високо за времето си образо-
вание, изучавайки логика, филосо-
фия, граматика и пр. Играта на шах е 
достъпно занимание за средновеков-
ните аристократки, още от появата 
му в Европа. 
Клубовете в България, които се за-
нимават с възстановки, конструират 
модели на средновековни игри, ба-
зирайки се на данни от стенописи, 
както и на западно европейски ис-
торически изследвания. Повечето от 
игрите, които са познати в средно-
вековна Европа, са стратегически и 
имат значение за развитието на во-
енните качества у играчите.  17

Подобна е такава, при която учас-
тниците търкалят с дървени пръчки 
яйца, по дървена повърхност с отвор. 
Целта е кокошето или дървено яйце 
да бъде пъхнато в отвора. Нивата на 
трудност се определят от дебелината 
на пръчката, с която става избутва-
17 [ http://www.borbabg.
com/?action=news&news=43950] 
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ропа е недоизяснена и спекулативна. 
Съвременните изследователи прием-
ат, че картите са въведени в Италия и 
Испания около 1370. Те най-вероятно 
са дошли от Египет. В рамките на ня-
колко години  са се разпространили 
в много части на Стария континент, 
въпреки че първият запис на въвеж-
дането им в Англия датира от почти 
90 години по-късно.
Идеята, че циганите са въвели карти-
те по нашите земи е в противоречие с 
факта, че пластиките са били извест-
ни в Европа около 40 години преди 
първата поява на циганите. Циганите 
се появяват на Балканите след трай-
ното заселване на османските турци 
в пределите на Балканския полуос-
тров. Именно активните търговски 
връзки на османлиите са причина 
за заселването на цигани в Среди-
земноморието. Танцьорки-циганки 
са забавлявали съпругите на послед-
ните византийски императори. Т.е. 
циганите се заселват в пределите на 
Югоизточна Европа към началото на 
XIV век, а картите са били известни 
на населението още от третата чет-
върт на XIV век. Подобна тезата е не-
основателна, поради явното й разми-
наване с историческите факти.
Картите са внесени от Индия чрез 
арабите или османските турци. Пър-
воначално върху пластиките е имало 
само буквени означения, поради за-
браната в Корана да се рисуват живи 

същества. Образите, както и наиме-
нованията на боите, разказват непи-
саната история на Средновековието. 
Вероятно, подобно на шаха, игрите 
с карти са били от значение за ари-
стокрацията, тъй като са изграждали 
стратегическо мислене. Те издават 
тенденции-те в развитието на соци-
ума, цивилизационното равнище на 
играещите, отношението към опре-
делени исторически личности и пр.
Различните слоеве на феодалното 
общество са маркирани с по един 
от четирите знака- пика, каро, купа, 
спатия. Пиката, както показва наи-
менованието й, обозначава групата 
на военните. Затова има стойността 
на най-силна в тестето. Карото е сти-
лизирано изображение на диамант- 
символ на богатството и цивилната 
аристокрация. Купа или сърце обяс-
нимо е емблемата на църквата, а спа-
тията представлява три-листна де-
телина , давана за храна на свинете 
през средните векове, и бележи по-
следната прослойка, най-ниско под-
редена в пирамидалната йерархична 
структура – селячеството.
В Италия те са заменени съответно от 
мечове, монети , чаши (от букв. пре-
вод на „cupa” – потирът, като емблема 
на църквата) и палки (единственото 
оръжие на бедните). В италианската 
колода  има 56 „палуби” (карти) за 
разлика от широко разпространена-
та версия с 52.
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Поповете стандартно са представяни 
като крале/царе. Те рядко са иден-
тифицирани с конкретни владетели, 
но в отделни комплекти нарочно са 
подбрани велики предводители на 
армията, държавници. Обикновено 
са Давид, Цезар, Карл Велики, Алек-
сандър Македонски. При дамите въ-
просът за тяхната „самоличност” е 
дискусионен. Дама пика е именувана 
“Pallas”. Някои трактуват названието 
като „Палада” – Атина Палада. Каро – 
вероятно е „Рахил”, съпруга на Яков. 
За дама купа се посочват две имена 
– Джудит (Юдит), съпруга на Карл 
Велики, и Жана д`Арк. А спатията 
е разчетена като анаграма на „Реги-
на” – кралица. Няма установен пър-
вообраз. Такава съответственост не е 
налице при валетата. „Вале ” се пре-
вежда от мнозина чрез българските 
еквиваленти „слуга”, „лакей” и „ва-
сал”. Могат да бъдат възприемани за 
началници на кралската стража или 
дребни благородници, подчинени на 
монарха. Костюмите са в четири цвя-
та според боята. Предпочитани са ос-
новните краски: зелена, жълта, чер-
вена, синя. Джокерите или шутовете 
са най-сложно изпълнените фигури. 
Картите, с които днес играем, час-
тично отразяват тези специфични-
те белези на дворцовия живот през 
Средновековието. Те са силно стили-
зирани в сравнение с вече описаните. 
Картите Таро първоначално също са 
служели за игра. За тяхна родина се 
определя Италия, а годината на съз-
даването им се вмества в последните 
десетилетия на ХІV в. или първите на 

ХV в. Изработени са на същия прин-
цип като съвременните тестета, с 
които боравим – разделени са на че-
тири бои. С всяка от тях са (белязани) 
означени четиринадесет карти. Кар-
тата с най-ниска стойност е двойка, 
а с най-висока – крал. Разликата е в 
прибавянето на четири допълнител-
ни пластики, по една за всеки цвят, 
с образа на рицар. Останалите персо-
нажи с човешки лик – паж, кралица, 
крал – отговарят съответно на вале, 
дама, поп. Асото може да се брои и 
като 1, и като 10. Боите носят следни-
те наименования и имат за означе-
ния – жезли (жезъл или тояга) , ме-
чове, пентакли  (пентаграми) и чаши 
(подобно на купите). Те сформират 
т.нар. малки аркани, общо 56 на 
брой. Големите аркани са 22, но бро-
енето им започва от 0 и завършва с 
21. Не са разделени по цветове. Върху 
всеки от тях е нарисувана уникална, 
неповторима в колодата сцена: Глу-
пакът; Магьосникът; Висшата жри-
ца; Императрицата; Императорът; 
Любовниците; Колесницата; Сила; 
Отшелникът; Колелото на съдбата; 
Справедливост; Обесеният; Смърт; 
Дяволът; Кулата; Звездата; Луната; 
Слънцето; Страшният съд; Светът.
Рисунките върху лицевата част на 
правоъгълниците са обобщен модел 
на Света  според представите на сред-
новековния човек. Противопоста-
вят някои от седемте смър-тни гряха 
(„глупакът”; „любовниците” – похот) 
на християнски добродетели („сила”; 
„умереност”; „справедливост”). Обез-
смъртяват страховете на набожни-
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те чрез включва-нето в комплекта 
на карти с Дявола и Страшния съд. 
Акварелите върху средновековното 
Таро засвидетелствуват навлизането 
на астрономията в бита на съсловия, 
имащи достъп до науката („звезда-
та”; „луната”; „слънцето”; „кулата”; 
„светът”). По двойки са представе-
ни жреческата и благородническата 
прослойка („висшата жрица”, „жре-
цът”; „императрицата”, „императо-
рът”).
Освен настолните игри и ребуси, 
сред висшите слоеве на Античното и 
Средновековно общество съществу-
ват и други забавления. Аристокра-
тичният лов е широко разпростране-
но занимание сред благородниците в 
Европа и Азия. В Европа се разпрос-
транява след първите варварски на-
шествия през III век.  В резултат от оп-
устошителните набези на племената, 
идващи от изток, римската аристо-
крация е изтласкана в провинцията, 
където се укрепява. Варварите, също 
избират отдалечени от градските 
центрове,  не урбанизирани райони, 
в които да стануват. По този начин 
римляните и придошлите народи се 
смесват, културите им дифузират, 
давайки началото на една обща евро-
пейска традиция.  Овладяването на 
изкуството за преследване на диви 
животни, учи на тактики, прилагани 
във военна обстановка. За лов са из-
ползвани специални породи кучета и 
хищни птици. Във всеки владетелски 
двор има помощен персонал, комуто 
са зачислени бойните животни. 
Изворите за древните породи кучета 

са най-обстоятелствени по отноше-
ние на римския период и Западно-
европейското Средновековие. Опити 
за открояване на определени селек-
тирани видове по антропологически 
данни са правени в България. Кост-
ният материал  от епохата на ПБЦ 
е изобилен и дава възможности за 
подробно изследване. Резултатите 
от проучванията си са публикували 
Н. Илиев и Н. Спасов. „Костният ма-
териал от Canis familiaris е събран от 
културния пласт на вътрешния град 
на Велики Преслав- близките сгради 
със стопанско - административен и 
жилищен характер, и местността Се-
лище на външен град.“19  Според така 
представената локализация на ар-
хеологическия материал, можем да 
заключим, че става въпрос за специ-
ално селектирани породи за нуждите 
на двореца в столицата на ПБЦ.В ста-
тията са цитирани 3 породи кучета: 
декоративни, дакело подобни, тип 
„басет“, ловни кучета – полу дребни, 
стражеви-относително едра порода-
средно едри кучета. Не се изключва 
съществуването на четвърта порода 
– средно едри кучета, принадлежащи 
към древния расов тип intermedius.20  
При анализа на костите не са откри-
ти механични счупвания и травми. 
По всяка вероятност, домашните 
животни са умрели от старост. Ос-

19  Илиев, Н; Н.Спасов. Върху 
средновековните породи кучета от Велики 
Преслав (IX-X)- В: Годишник на Департамент 
Археология- НБУ/АИМ, IV-V, 2000, с.319.
20 Илиев, Н; Н.Спасов. Цит. съч. В: 
Годишник на Департамент Археология- НБУ/
АИМ, IV-V, 2000, с.323.
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танките на canis familiaris от първата 
българска столица- Плиска, също са 
събрани, сравнени и описани.Оказва 
се, че костите са идентични помежду 
си. От тук, следва тезата, че специал-
на порода е служила за гадателски-
те практики на дрежно българските 
шамани. А, и би било неуважение 
безпородно куче да бъде принесено 
в жертва на Тангра. Обикновените 
хора са отглеждали нерасови живот-
ни, кръстоска между множество раз-
лични породи.
По въпросите, касаещи „най-добрия 
приятел на човека“ от епохата на 
ВБЦ, липсват системни изследвания. 
В писмените исторически извори се 
споменава за кучета, участващи в ари-
стократичен лов, но липсват преките 
им описания. Й. Андреев споменава 
за късно средновековната порода от 
Добруджанското деспотство- зигар. 
Зигарите са ловни кучета, развъжда-
ни за лов на лисици и деребен дивеч. 
За съжаление данните са оскъдни и 
не можем да обобщим характеристи-
ките им.
В Западна Европа лова с кучета е сред 
най-разпространените дворцови раз-
влечения. Видът рядко присъства 
в средновековните миниатюри, но 
портретите от следващата културно-
историческа епоха- Ренесанс, дават 
обективна представа за ловджийски-
те кучета. Известният портрет на Хе-
нри VIII демонстрира ловна порода 
куче, свито в краката на владетеля.
Както вече бе посочено, за лов са из-
ползвани и ловни соколи. Традици-
ята за селектирането и използване-

то им е древноизточна. Асирийците 
и вавилонците разчитат основно на 
грабливи птици, за улов на пляч-
ка. Каменните релефи, бележещи 
подвизите на древно ориенталските 
монарси, изобразяват, заедно с вла-
детелите и орли, соколи и ястреби. 
Те са далеч по-ефективни от кучето 
при преследване на плячка, тъй като 
развиват висока скорост и имат прос-
транен поглед от въздуха. И днес, на-
родите, обитаващи Централна Азия 
практикуват лов със соколи.Тради-
цията има отглас и в Римската импе-
рия, а по-късно и във Византия. В Ос-
манската империя, наследник, както 
на селджукските, така и на ромейски 
традиции, соколарите са най-често 
от български произход. Българите 
имат традиция в опитомяването на 
соколи, още от времето на хан Аспа-
рух. Сред инвентара от Аспаруховото 
погребение от с. Вознесенка, дн. Ук-
райна, е открита сребърна аплика-
ция с изображение на сокол. Тя сви-
детелства не само за познаването на 
биологичния вид от древните бълга-
ри, но и за почитта, която му е оказ-
вана, като хански боен другар. По 
време на Второто българско царство 
боляри владетели се възполват от ус-
лугите на крагуяри (соколари), чиято 
функция е да отглеждат и дресират 
ловни  крагуи (соколи). Споменатите 
служители са с висок социален статус 
в средновековното българско обще-
ство. позицията им е съпоставима с 
тази на столкика и чашника цареви, 
уреждащи царската трапеза. 
Другият „спътник“ на заможните 
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средновековни люде е конят. Той е 
едновременно средство за пренасяне 
на товари, участник в бойни дейст-
вия, лов, надбягвания и рицарски 
турнири. Животът през средните ве-
кове би бил немислим без използ-
ването му. Конят е основна произ-
водителна сила, заедно с воловете и 
магарето, на Изток. Предпочетен е 
като ездитно, а не впрегатно живот-
но в бойните действия. 
За древните българи, един номад-
ски по своята същност народ, конят 
е сред най-значимите придобивки 
и съвсем естествено, обожествяван. 
При всички номадски народи, участ-
ващи във ВПН, конят присъства в 
религиозните представи. Той осъ-
ществява трансформацията на раз-
гулната, блестяща Античност в тъм-
но Средновековие, носейки на гърба 
си варварските пълчища. Той е най-
силното оръжие на нашествениците, 
срещнали римската пехота.
Друго народно зрелище във Визан-
тия е театърът. Общата концепция е 
наследена от представленията в Ела-
да, но костюмите, маските, играта на 
актьорите се развиват. Сюжетите на 
пиесите стават по-близки до дейст-
вителността в ромейската държава. 
Театралните представления набират 

популярност и към IX век се играят 
във всички градчета в империята. 
Мимовете са на особена почит сред 
византийците. Сред останалите сред-
новековни държави това изкуство не 
е толкова високо развито и популяр-
но. 
В заключение бихме могли да изтък-
нем многообразието от игри и заба-
вления, които средновековният чо-
век познава. Съвсем естествено част 
от развлеченията са запазени изклю-
чително за представителите на ари-
стокрацията, но за сметка на това 
общодостъпните народни зрелища 
предлагат достатъчно емоции на 
обикновените люде. Надбягванията 
с колесници във Византия, играта на 
зарове и ашици, борбата са сред най-
обичаните от народа забавления. Но 
безспорно най-значимите масови 
прояви през Средновековието, свър-
зани с народните развлечения са 
панаирите. Те са притегателен цен-
тър за търговци, музиканти, кукле-
ни артисти, змейоборци, борци и пр. 
желаещи да получат вниманието на 
клиенти и зрители, както и да припе-
челят от еуфоричното струпване на 
хора. 


