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Abstract

The a1ticle prcscnts a ncw coin of thc Emperor Nicephorus I (1.10.802-26.07.811), found
ncarby the village of Hontica, distr. ofVcliko Turnovo. The author considers that the unusual large
number of coin finds of Nicephorus I so far found in thc area of Veliko Turnovo could be an
confirmation of thc recently launched hypothesis that the decisive hattle hetween the Byzantine
army led by Niccphorus I and the Bulgarian army led hy Khan Krum happcned not ncarhy Pliska
as it was supposed so far, hut, in fact, in thc area ofthe present day town ofVeliko Turnovo.

Împăratul bizantin Nikifor I Genikos (1.10.802-26.07.811) a condus imperiul într-o perioadă
decisivă

pentru statul Bulgar. De la 25.12.803 fiul său, Stavrakios a devenit asociat la domnie.
Monedele de bronz şi aur bătute de către ei reprezintă un izvor important de informaţii pentru istoria
acestei perioade. Scopul articolului de faţă este să introducă în circuitul ştiinţific o monedă a celor doi
conducători, care ar putea să fie un document impmtant în cadrul relaţiilor bulgaro-bizantine din
primul deceniu al secolului al IX-iea.
Moneda respectivă este un follis de bronz, emis între anii 803 şi 811 (clasa a doua, după
Philip Grierson)'. Pe aversul monedei sunt reprezentate busturile celor doi împăraţi, din fată,
purtând coroane crucigere cu prependilia şi hlamide. Monedele sunt anepigrafe. Între ei, la nivelul
crucilor de pe coroană se află o a treia cruce care are o mărime asemănătoare primelor două.
Reversul follis-ului conţine litera M, care desemnează nominalul de patruzeci de numii. Sub ea se
citeşte officina A, iar deasupra ei este reprezentată o cruce. În câmpul drept, în coloană este redată de
trei ori litera N, iar în câmpul stâng, în acelaşi mod, litera X.
De o importanţă deosebită în cazul de faţă este locul în care a fost descoperit exemplarul
despre care este vorba în articolul de faţă. Este vorba despre o descoperire întâmplătoare din
împrejurimile satului Hotnica, distr. Veliko Tărnovo.
Până îp momentul de faţă acesta este un exemplar care fixează punctul cel mai vestic al
descoperirii monetare de acest gen cunoscute pe teritoriile bulgare, faţă de Pliska 2 • De curând, în
literatura de specialitate a fost lansată o nouă ipoteza privind itinerariul, armatei lui Nikifor şi mai
ales locul luptei fatale pentru împărat, cu armatele khanului KrumJ. În această nouă versiune,
confruntarea decisivă s-a produs în împrejurimile satului Kruşeto, distr. Veliko Tărnovo. Privită întro asemenea lumină, locul descoperirii monedei citate aici, precum şi pentru cele alte trei exemplare,
publicate deja, descoperite în împrejurimile satului Kapinovo, distr. Veliko Tărnovo4, ca şi nomisma
nepublicată, aparţinând aceluiaşi împărat, provenită de pe teritoriul oraşului Goma Orjahovica, nu
credem că ar trebuiesc considerate ca fiind doar întâmplătoare. Este vorba mai degrabă de
descoperiri, care marchează locul înfrângerii armatei lui Nikifor şi a pieririi sale. Desigur că această
scurtă notă este numai o mică contribuţie, la istoria războiului bulgaro-bizantin din anul 811 şi
viitoarele cercetări vor permite verificarea ipotezelor avansate în articolul de faţă.
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MOHETA HA HMnEPATOP HHKH<l>OP I rEHHK OT OKOJJHOCTHTE HA BEJJHKO
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l31na1rrnikK1111T 11~111cparnp ll111<1HJiop I

lc1111K (1.10.802 - 26.07.81 I r.) ynpan:rnHa YlMnepmna B

c1.;i6011oc110 :ia IJb11rapcKarn m.p)1<ana BpeMe. OT 25.12.803

r.

11eroo cbynpa1111Tc11 CT:ma CllffbT M)" CrnBpaKHH.

Cc•1c1111Te OT TRX ~1c,11111 li 3.'laTl-111 MOllCTl1 ca Ba;.KCll llJTO'llHIK Ha llllCJ1opMa111111 :rn HCTOpMRTa Ila ncp110.ia. lle11
Ila ll::JCTOlllUOTO 1nc:1e,1Ba11c c na lll>IJC,'lC ll 11ay'IHO 06p1.1uc1111c ~IOHCTa Ila ;lBa\lffra UJHlllCTCJlH, h'.OllTO fa1
\lllrna lta cc 11pHCMC KaTO HllTCpecc11 lllpHX li 6b11rapo-mnaHTHHCKllTC OTllOUICllH)l OT TlbpllOTO ;1.ccenrncrne
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f"p111.pc1>11)[ l ]. Bbpxy mmcBarn CTpa11a 1rn \1011crnrn ca 11Jo6pa:1e1111 610cTone 11a nna\rnrn mmeparnpM BbB
ctiac, 06ncYc1111 c x,1arnu11. 11occurn

KopoHH c KpbcTooc 11 11po11c11nyrn-111. Hanm1c mmca. Me11<.uy TllX, 11a

HllBOTO 11a KpbCTOBCTC OT KOpOllllTC fl~la TPCTM KpbCT c 6J11nKa roJICl\IHlla. 06paTHaTa CTpa11a Ila cJio,111ca
c1.m,p;.1rn rnan11a 6y1rna ''M", cji11Kc11pau1a 11o~rn1rn11a oT 40 H)'l\IHll. rlo11 11c11 cc 'ICTC ocJrnu1111a "A", a Ha,111eR e
npC,!lCTallCH KP"hCT. OT ,llllCllaTa CTpa11a ll KOJIOHa TpHKp3TllO e H31111Ca11a 6yKuarn "N", a OT minam - 110 CbWllR
11a41111, p11MCKan1 1111cjipa

"X". OT oco6c11a ea;.1rnocT B c11rrn11 c \1ccT011al\111patteTo Ha nu1poc111rn CKJCl\llLlRp -

CJ1)''lali11a HaXO,'IKa OT Oh'.OJlllOCTl1TC Hac. XoTlllllla, I3e1111Kon.p1101JCKO.
K1,M IHICTORLlll1R ~101\lCHT TOlla c CK3CMIU1!1p1;r c 11afl-3a11an11aTa TO'IKa Ila OTKpl1Ba11e OT 61,11rapCKl1Te
3CMl1, C11JJllMO nn11cKa(2]. HacKopo ll ftay•111arn JlltTepaTypa 6e 113Ka3aHa XllflOTCJa, ''1131\lCCTBaU(a" Mapwpyra
Ha H11K11cµoponarn apM11R 11 11ai1-Be'!C ~IRCTOTO 11a rn6e:rnarn Ja mmcpaTop::i 6HTKa c nolicK11Te Ha xa11
KpyM[3]. Cnoper1 rn311 11ona oeprnR ctiarnm1arn cpema cc e CbCT01111a o 01<on11ocn1Te 11a c. Kpy111~To,
Bcm1KOTt>p11011cKo. Pa:Jr11c.c1aim R 11ono611a ceern1rna MecT011aM11pa11cTo Ha u11n1pm1nTa T)'K Mo11ern, KaKTO 11
1ia TPl·I r1y6J111Kyua1111 llC'IC eKJCMl1J1!1pa OT pafiotta 11a c. Ka1111110Ro, Bc.'l11KOTbp11oncK0(4] 11 11a c;urn
11c11y6n11Kyna11 COJlll.J. Ila CbLU11ll 11M11epaTop OT JCMJlHIJICTO Ha lop11a OpllXOflHUa C,llfla Jlll Tp!16ua na ce
npHCl\la K3TO cnr1ai'1110CT.
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pai1011a

Ha

rllOCJlTa Ha

H11K11<Jioponarn apMllll. EcTecTncHo, Te311 KpaTKl1 6e11e)KK11 ca ca~10 .1pe6cH 111p11x Kbl\1 11cTop1111rn Ha 6b.1rapoow1a11n1i1c1<arn noi111a oT 811 r. 11 61.ncuurre 11poy'ma1111!1 LUC 1103nom1T TRXMaTa 11po11cpKn.
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