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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Дослідження військово-політичної історії 

населення Центрально-Східної та Південно-Східної Європи в добу 
Раннього Середньовіччя є одним із важливих завдань історичної 
науки. Ключовим для сучасної історіографії залишається вивчення 
проблем, пов’язаних з політичною історією держав, які в період 
Середніх віків мали розвинуту військову організацію та суттєво 
вплинули на мілітарну культуру сусідніх народів. 

В ІХ – першій третині Х ст. однією з найбільш потужних країн у 
військовому плані була Перша Болгарська держава, організація 
війська якої справила значний вплив на розвиток політичних та 
соціальних процесів як у середині самої країни, так і на формування 
військової культури різних державних утворень впродовж ІХ-ХІ ст. 

Військова діяльність та воєнні кампанії, здійснені болгарськими 
правителями, залишили помітний слід в минулому різних регіонів. 
Разом з тим, військова політика болгарських керманичів була 
пов’язана з початком кардинальних змін та широкомасштабною 
мілітаризацією слов’янського населення в Карпато-Балканському 
регіоні, яка полягала в їхньому ознайомленні з різними типами 
предметів озброєння, а також тактикою і стратегією. 

Дослідження питань болгаристики як галузі славістики від початку 
свого становлення в кінці XVIII – середині ХІХ ст. містили низку 
аспектів дискусійного характеру, які й на початок ХХІ ст. вимагають 
подальшої дослідницької уваги вчених. В першу чергу це стосується 
визначення кордонів Болгарської держави, ареалу поширення її 
військової культури, а також взаємовпливів болгар у військовому 
аспекті з іншими народами. В окресленому дискурсі об’єктивно 
актуалізуються питання, пов’язані з військово-адміністративною 
політикою Першої Болгарської держави в досліджуваному регіоні. 
Широкомасштабна експансія дунайських болгар призвела до масової 
воєнізації місцевих слов’ян, внаслідок чого вони були втягнуті у різні 
воєнно-політичні конфлікти того часу. Вивчення військової історії 
Дунайської Болгарії у 800-927 рр. дає змогу дослідити еволюцію її 
військової справи, що сприяє глибокому осмисленню геополітичної 
стратегії держави болгар, розумінню суспільно-політичних процесів 
на сусідніх територіях, а також визначенню характеру взаємин 
межуючих державних утворень на основі порівняння тогочасної 
військової культури. 

Зв’язок роботи з планами наукових досліджень. Дисертаційна 
робота виконана на кафедрі історії стародавнього світу, середніх віків 
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та музеєзнавства Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича і є складовою частиною кафедральної теми 
«Проблеми слов’янської археології та соціально-політичної історії 
Європи в період давнини й Середньовіччя» (номер державної 
реєстрації 0116U004761). 

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі комплексного 
вивчення писемних, епіграфічних, іконографічних джерел та 
археологічного матеріалу проаналізувати й охарактеризувати 
військово-політичну історію Першої Болгарської держави. 

Реалізація мети передбачає вирішення наступних завдань: 
- висвітлити основні тенденції розвитку військової організації 

Першої Болгарської держави крізь призму політичних подій в 
Карпато-Балканському регіоні; 

- проаналізувати етносоціальний склад, визначити чисельність та 
принципи комплектування війська дунайських болгар; 

- з’ясувати особливості структури та командного складу військових 
підрозділів болгарського війська; 

- простежити особливості постачання та забезпечення болгарських 
військових формувань; 

- охарактеризувати предмети озброєння й військове спорядження 
військ дунайських болгар та виявити їхні регіональні особливості; 

- розкрити зміст стратегії болгарських правителів у контексті 
військово-політичної історії Карпато-Балканського регіону; 

- охарактеризувати особливості розвитку загальної тактики і 
методів збройної боротьби війська дунайських болгар на прикладі 
тогочасних воєнних кампаній. 

Об’єктом дослідження виступає Перша Болгарська держава доби 
Раннього Середньовіччя. 

Предметом дослідження є військово-політичні аспекти розвитку 
Дунайської Болгарії у ІХ – першій чверті Х ст. 

Хронологічні рамки роботи обумовлені тематичною 
спрямованістю дослідження й охоплюють період з 800 по 927 рр. 
Нижня межа (початок ІХ ст.) визначена початком широкомасштабної 
воєнної експансії болгарських військ на терени Центрально- і 
Південно-Східної Європи в період врядування хана Крума. Верхня 
межа обумовлена періодом правління болгарського царя 
Симеона І Великого, що збігається з поразкою болгарських військ у 
війні з Хорватським королівством на теренах Західних Балкан, 
розмежуванням сфер впливу з Візантійською імперією та цілковитим 
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зниженням військової активності Першого Болгарського царства в 
Карпато-Балканському регіоні. 

Географічні межі дослідження в широкому розумінні охоплюють 
регіон Південно-Східної та Центрально-Східної Європи, – тобто 
території на які поширювався вплив військової культури Першої 
Болгарської держави та суміжні землі, на які здійснювали експансію 
болгарські правителі. Означений терен має дискусійний характер з 
точки зору чіткого визначення кордонів Першої Болгарської держави 
у 800-927 рр., в межах яких відбувалися зв’язки та взаємовпливи як 
осілого слов’янського населення, так і державних утворень кочових 
племен, що значною мірою відбилося на військовій справі Дунайської 
Болгарії в подальшому. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається 
постановкою проблеми, яка до цього часу не була предметом 
спеціальних студій. Дисертація є першою в історичній науці працею, 
яка присвячена комплексному та системному дослідженню військово-
політичної історії Першої Болгарської держави у 800-927 рр., що 
виконана із залученням широкого кола писемних, археологічних, 
епіграфічних, іконографічних, сфрагістичних, нумізматичних джерел і 
використанням даних історичної географії та зброєзнавства. 

Наукова новизна роботи визначається також тим, що: 
вперше: 
- з’ясовано геополітичні реалії, які призвели до поширення 

болгарської військової культури в Центрально- та Південно-Східній 
Європі; 

- здійснено комплексну характеристику принципів внутрішньої 
організації болгарського війська; 

- аргументовано доведено, що впродовж ІХ – першої третини Х ст. 
слов’янське населення масово мілітаризувалося внаслідок військової 
політики болгарських правителів; 

- здійснено вибірку предметів озброєння з археологічних пам’яток 
VIII-X ст. в Карпато-Балканському регіоні; 

- ідентифіковано предмети болгарського озброєння в Середньому 
Подністров’ї та обґрунтовано впливи болгарської військової культури 
в означеному регіоні в ІХ ст.; 

уточнено: 
- особливості впливу переселення угрів в кінці ІХ – на початку 

Х ст. у Карпато-Балканський регіон та їхні взаємозв’язки з болгарами 
та слов’янами; 
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- інформацію щодо ареалу і масштабів експансії болгарських 
керманичів; 

- дані стосовно участі слов’янського населення у воєнних 
кампаніях болгарських правителів протягом ІХ-Х ст. на основі 
писемних та археологічних джерел; 

- відомості про стратегічні цілі болгарського царя Симеона І у 
військовій політиці на теренах Західних Балкан в 20-х рр. Х ст. 

- інформацію про етнічний склад, чисельність та принципи 
комплектування болгарського війська; 

набуло подальшого розвитку: 
- положення про активну державотворчу діяльність болгарських 

ханів Крума та Омуртага в першій половині ІХ ст.; 
- судження щодо запозичення болгарськими правителями 

візантійської військово-адміністративної організації; 
- твердження про участь аварських військових контингентів у 

війнах хана Крума з Візантійською імперією на початку ІХ ст. 
Методи дослідження. Вивчення середньовічної мілітарної історії 

ґрунтується на застосуванні низки відповідних принципів, 
методологічних засад та методичних прийомів. Ключовими в роботі 
стали принципи історизму, системності й наукової об’єктивності. 
Теоретико-методологічний інструментарій складають загальнонаукові 
(реконструкція, синтез, класифікація, логічний), конкретно-історичні 
(структурний аналіз, проблемно-хронологічний, порівняльний, 
синхронний, критичний), типологічний, ретроспективний та кількісні 
методи пізнання (статистичний метод і квантитативний підхід). 

Методи типологізації та реконструкції сприяли відтворенню 
історичних подій, пов’язаних з військовою політикою Першої 
Болгарської держави в Карпато-Балканському регіоні, визначенням 
причинно-наслідкових зв’язків, котрі стосуються геополітичної 
стратегії болгарських правителів, а також послугували для вивчення 
археологічного матеріалу з виділеного регіону. Структурний аналіз як 
метод дозволив охарактеризувати воєнно-політичні особливості 
формування внутрішньої організації та військового мистецтва армії 
Першої Болгарської держави й стосунків болгарських правителів з 
іншими країнами у різні історичні періоди. Проблемно-хронологічний 
метод дозволив висвітлити події, котрі стосуються змін у військовій 
культурі (озброєння, тактика, стратегія) дунайських болгар в ІХ – 
першій третині Х ст. внаслідок контактів з кочівниками – аварами, 
хазарами, уграми та печенігами. 
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Порівняльний метод у поєднанні з класифікаційним дав 
можливість прослідкувати еволюцію та виявити ключові характерні 
риси озброєння болгар, відмінні від візантійського, франкського, 
сербського, хорватського, великоморавського, хазарського, угорського 
та печенізького протягом ІХ – першої чверті Х ст. Застосування 
ретроспективного й синхронного методів зробило можливим 
дослідити специфіку тактичних пріоритетів та стратегічних 
орієнтирів, реалізованих болгарськими правителями в контексті 
тогочасних міжнародних відносин, виділити основні етапи їхньої 
воєнно-політичної діяльності й дипломатії. Критичний та синтезний 
методи лягли в основу комплексного аналізу писемних джерел, а 
статистичний метод, разом з квантитативним, застосовано при 
встановленні чисельності й етнічного складу болгарських військових 
формувань у збройних конфліктах згадуваної доби. Методом 
картографування визначено специфіку ареалу поширення мілітарної 
культури дунайських болгар, передусім – предметів озброєння в 
Карпато-Балканському регіоні. 

Практичне значення одержаних результатів зумовлено їхнім 
новаторським характером і можливістю використання в науковій та 
освітній сферах. Зібраний та систематизований фактичний матеріал 
може бути залучений для написання наукових праць з всесвітньої 
історії, при укладанні тематичних навчальних і навчально-методичних 
посібників, підготовці спеціальних курсів з військової історії та 
історичного минулого слов’янських народів епохи Середньовіччя. 
Результати дослідження можуть використовуватися для проведення 
лекційних та практичних занять у вищих навчальних закладах  
ІІІ-IV рівнів акредитації, в шкільних курсах історії, краєзнавчій 
роботі. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення 
дисертаційної роботи обговорювалися на засіданні кафедри історії 
стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича, а також відображені у 
доповідях на конференціях та наукових семінарах: семінарі з історії Криму 
«Політичні союзи Війська Запорозького та Кримського ханства: витоки, 
реалізація, наслідки» (м. Кам’янець-Подільський, 22 травня 2015 р.); 
X Буковинській міжнародній історико-краєзнавчій конференції 
(м. Чернівці, 23-24 жовтня 2015 р.); Могилянських читаннях (м. Київ, 
грудень 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Суспільні 
науки: сучасні тенденції та фактори розвитку» (м. Одеса, 23-24 січня 
2015 р.); 68 міжнародній науковій конференції «Каразінські читання» 
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(м. Харків, 24 квітня 2015 р.); І Читаннях на пошану В.І. Кадєєва 
(м. Харків, 26 червня 2015 р.); XV Міжнародній науковій археологічній 
конференції «Середньовічні та ранньомодерні старожитності Центрально-
Східної Європи» (м. Чернігів, 22-24 квітня 2016 р.); V Всеукраїнській 
науково-практичній конференції «Археологія & Фортифікація України» 
(м. Кам’янець-Подільський, 7 жовтня 2015 р.); ІІ Міжнародній 
зброєзнавчій конференції (м. Київ, 16-18 травня 2016 р.); ІІІ Міжнародній 
науковій конференції «Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Карпат у 
доісторичну добу та в середньовіччі: проблеми їх збереження та 
використання» (м. Львів, 7-8 квітня 2016 р.); Науковій конференції 
«Ювелірне мистецтво-погляд крізь віки» (м. Київ, 10-12 листопада 
2014 р.); VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Археологія & 
Фортифікація України» (м. Кам’янець-Подільський, 5 жовтня 2016 р.); 
XVІ Міжнародній науковій археологічній конференції «Середньовічні та 
ранньомодерні старожитності Центрально-Східної Європи» (м. Чернігів,  
7-9 квітня 2016 р.); Міждисциплінарній конференції «Буковинознавство у 
мільтидисциплінарному вимірі», присвяченій 60-річчю від дня 
народження професора Олександра Огуя (м. Чернівці, 4-5 травня 2017 р.). 

Публікації. Основний зміст та результати дисертації викладено 
автором у 12-ти публікаціях, з них 6 – у наукових фахових збірниках, 
2 – в іноземних виданнях. 

Структура дисертації зумовлена змістом проблеми, метою і 
завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, чотирьох 
розділів, поділених на 12 підрозділів та висновків (198 с.), списку 
використаних джерел та літератури (835 позицій на 84 с.) та 22 додатків 
на 100 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 382 с. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У «Вступі» обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено 
мету, завдання, предмет та об’єкт, хронологічні й географічні межі, 
методологічну основу роботи, її наукову новизну, практичне 
значення, наведено відомості про апробацію результатів дослідження 
та структуру роботи. 

У першому розділі «Історіографія, джерельна база і теоретико-
методологічні засади дослідження» з’ясовано ступінь наукової 
розробки проблеми у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників, 
окреслено теоретико-методологічні засади роботи. 

У підрозділі 1.1 «Історіографічний огляд проблеми» відповідно до 
проблемно-хронологічного принципу, запропоновано аналіз 
зарубіжних та вітчизняних історичних праць, пов’язаних з 
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проблемами воєнно-політичної історії Першої Болгарської держави в 
ІХ – першій третині Х ст. Історіографію проблеми необхідно поділити 
на 3 групи: узагальнюючі праці з військово-політичної історії 
Болгарської держави; роботи, пов’язані з принципами внутрішньої 
організації болгарського війська та праці, які стосуються озброєння 
війська дунайських болгар, їхньої тактики і стратегії. 

До першої групи належать узагальнюючі праці з військово-
політичної історії Болгарської держави ІХ-Х ст. Сюди необхідно 
віднести роботи болгарських та російських істориків середини ХІХ – 
першої половини ХХ ст. Ю. Венеліна, М. Дринова, К. Іречека, 
П. Лаврова, О. Погодіна, В. Златарського, П. Мутафчієва, 
Г. Баласчева, С. Бобчева, І. Дуйчева, С. Рансімана, К. Грота, 
Ф. Успенського, В. Бешевлієва, К. Міятєва, К. Шкорпіла. 

Першим узагальненим дослідженням, яке стосувалося військової 
справи дунайських болгар із залученням археологічних матеріалів 
була праця угорського археолога Г. Фехер, що вийшла в 1938 р. В 40-х 
– 80-х рр. ХХ ст. загальноприйнятою причиною військово-політичних 
успіхів болгар в ІХ-Х ст. було визначено економічний розвиток та 
єдність слов’ян, тому увага стала приділятися вивченню саме 
соціально-політичної складової. В означеному контексті необхідно 
згадати праці болгарських та радянських істориків Д. Ангелова, 
М. Державіна, Б. Чолпанова, В. Гюзелева, В. Типкової-Заімової, 
О. Каждана, Г. Цанкової-Петкової, І. Божилова, С. Ваклінова, 
Р. Рашева, Г. Літавріна. В період 90-х рр. ХХ ст. і на початку ХХІ ст. 
на основі нових джерел вчені переглядають та доповнюють історичні 
знання стосовно військово-політичної історії Болгарської держави в 
досліджувану епоху. В означений період суттєвим доробком стають 
студії болгарських та грецьких істориків І. Божилова, В. Гюзелева, 
Р. Рашева, П. Софоліса, К. Петкова. 

Другу групу складають праці, присвячені висвітленню принципів 
формування внутрішньої організації болгарського війська. Питання 
про комплектування, чисельність, етносоціальний склад війська 
військових формувань болгар, військове керівництво, організаційну 
структуру, а також постачання та забезпечення військ висвітлені в 
працях болгарських істориків І. Венедікова, П. Коледарова, 
І. Йорданова, Г. Атанасова, Ж. Войнікова, Т. Славової. 

Третя група праць представлена дослідженнями, які стосуються 
озброєння, тактики та стратегії болгарського війська. Зброєзнавчі 
студії та регіональні дослідження історії слов’янського та 
кочівницького населення, яке проживало в Карпато-Балканському 



8 

 

регіоні в означену епоху знайшли своє відображення в роботах 
істориків, археологів та зброєзнавців країн Центрально- та Південно-
Східної Європи, серед яких праці С. Вітлянова, Р. Рашева, 
Г. Атанасова, А. Ніколова, С. Йорданова, В. Йотова, Д. Рабовянова, 
Н. Хрісімова, В. Парушева, А. Кірпічнікова, Ж. Віжарової, 
Б. Тимощука, К. Пінтера, К. Косми, Д. Теодора, В. Спінея, 
Г. Чеботаренко, С. Чери, Е. Галла, Й. Хампеля, А. Руткаі, 
П. Коуржила, М. Лутовського, М. Гусара, П. Котовича, М. Алексіча, 
Г. Шкриваніча, С. Пивоварова, О. Головка, С. Терського, 
І. Прохненка, О. Приходнюка, С. Плетньової, О. Комара, Г. Баранова, 
Т. Коліаса. Тактика і стратегія болгар знайшли відображення в працях 
Ж. Жекова, К. Марінова, М. Лєшки, І. Божилова, Х. Дімітрова, 
П. Павлова, Дж. Шепарда, М. Юрасова, Ф. Курти. 

Попри значні здобутки у вивченні військово-політичної історії 
Першої Болгарської держави, огляд історіографії засвідчує також 
значні проблематичні прогалини у вивченні археологічних 
старожитностей та нерівномірність комплексних міждисциплінарних 
досліджень археологічних пам’яток ІХ-Х ст. в Центрально- та 
Південно-Східній Європі й потребує подальшого дослідження. 

У підрозділі 1.2 «Характеристика джерел» здійснено огляд 
джерельної бази дослідження. Наявні джерела поділяються на 
писемні, археологічні, епіграфічні, іконографічні, сфрагістичні та 
нумізматичні. Писемні джерела, в яких містяться свідчення про 
військово-політичну історію Болгарської держави в ІХ-Х ст., з точки 
зору класифікаційної градації представлені такими формами, як: 
1) географічні Описи, авторизовані всесвітні Історії, Життєписи, 
Хроніки, Хронографії, Аннали та Літописи; 2) Агіографічна 
література; 3) листи західних та східних Отців Церкви і державних 
діячів; 4) військові трактати. 

Найбільш цінними, насиченими та концептуально важливими 
опусами, які відображають першу групу джерел та репрезентують 
військово-політичну історію Першої Болгарської держави виступають 
візантійські джерела: «Хронографія» Феофана Сповідника», 
«Анонімна ватиканська розповідь», «Про управління імперією», «Про 
феми», «Про церемонії візантійського двору» 
Константина VII Багрянородного, «Огляд історії» Іоанна Скіліци. 
Військово-політична історія Болгарської держави в IХ – першій 
третині Х ст. знайшла своє відображення в низці латинських, 
арабських та давньоруських писемних джерел, серед яких «Короткі 
Лаурісенські літописи», «Життєпис Карла Великого», «Літопис 
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Ейнгарда», «Життєпис імператора Людовіка» Тегана, «Бертинські 
аннали», «Хільдесхаймські аннали», літопис попа Дуклянина, 
«Послання патріарха Христофора», Житіє Феодора Студита, «Чудо 
Святого Георгія», «Повість минулих літ», свідчення аль-Масуді. 
Важливе значення для вивчення військово-політичної історії Першої 
Болгарської держави відіграють візантійські воєнні трактати та 
епістолярна спадщина. Сюди відносяться листи патріарха Миколая 
Містика до царя Симеона, листи візантійського імператора Романа 
Лакапіна до царя Симеона, «Послання»« візантійського імператора 
Михайла ІІ імператору Людовику І Благочестивому, листування 
болгарського царя Симеона з Левом Хіросфактом, «Відповіді папи 
Миколая І болгарам», «Тактика» Лева VI Мудрого, воєнні трактати 
Константина VII Багрянородного, які входять до його праці «Про 
церемонії візантійського двору» та «Стратегіка» Никифора ІІ Фоки. 

Наступну групу джерел складають археологічні матеріали. 
Основну роль відіграють предмети озброєння та військового 
спорядження, виявлені на археологічних пам’ятках VIII-X ст. в 
Карпато-Балканському регіоні. Допоміжне значення мають інші 
категорії археологічних старожитностей, серед яких керамічний 
матеріал, предмети побуту, знаряддя праці, ювелірні вироби, культові 
речі. Важливу роль відіграють епіграфічні джерела, які представлені 
написами болгарських ханів першої половини ІХ ст., іконографічні 
джерела, які репрезентовані мініатюрами середньовічних 
манускриптів та хронік, а також зображення на предметах художньої 
культури. Допоміжними у висвітленні досліджуваної проблематики 
виступають сфрагістичні та нумізматичні джерела. 

Підсумовуючи огляд та характеристику джерел, можемо 
відзначити їхню різноманітність та достатність матеріалу для 
реалізації поставлених мети і завдань дослідження. Комплексний 
аналіз і взаємокореляція джерельної бази дозволяють здійснити аналіз 
та реконструювати військово-політичну історію Першої Болгарської 
держави в ІХ – першій третині Х ст. 

У підрозділі 1.3 «Теоретико-методологічні засади» обґрунтовано 
методологічні засади та методичні прийоми досліджуваної проблеми. 
Основна увага приділена феномену взаємодії та мілітарним контактам 
болгар зі слов’янським населенням. Модернізація Дунайської 
Болгарії, як «варварської» держави степового типу з візантійськими й 
слов’янськими елементами в політичній, соціальній та військовій 
організації розпочалася в період правління ханів Крума та Омуртага в 
першій половині ІХ ст. Досить вдалу спробу загального 
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методологічного обґрунтування означених процесів здійснив 
болгарський історик Ц. Степанов, котрий обґрунтував феномен 
поєднання кочівницьких, візантійських та слов’янських елементів у 
військово-політичній історії держави болгар в досліджуваний період. 
Крім того, в дисертації, на основі різних типів джерел проаналізована 
взаємодія кочового (тюркського, іранського) та осілого 
(слов’янського) населення. Встановлено, що соціально-політична 
організація держави болгар сформувалася завдяки поєднанню та 
взаємодоповненню землеробської економіки слов’ян, кочової 
воєнізованої племінної структури болгар, а також через запозичення 
візантійської політичної системи, що відобразилося у військовій 
справі та визначило геополітичну стратегію болгарських правителів. 

Другий розділ «Роль політичного чинника у формуванні 
збройних сил Дунайської Болгарії» містить виклад подій, які 
стосуються військово-політичної історії та формування військової 
організації Першої Болгарської держави в досліджувану епоху. 

У підрозділі 2.1 «Політичне підґрунтя процесу становлення 
болгарського війська за врядування Крума (800/803-814 рр.) й Омуртага 
(814-831 рр.)» розглянуто геополітичні зміни в Карпато-Балканському 
регіоні, які були пов’язані з воєнною експансією дунайських болгар на 
північні, західні та південні території на північ від р. Дунай, в Середнє 
Подунав’я, Причорномор’я та Подніпров’я в першій половині ІХ ст., а 
також з воєнною політикою Франкської імперії проти Аварського 
каганату, яка полягала у завоюванні останнього та просуванні франків у 
Потисся. Важливе місце у формуванні мілітарної організації болгар в той 
час відіграли війни з Візантійською імперією та процес залучення 
слов’янського населення до болгарської військової системи. Увага 
приділена також північно-східному вектору політики болгарських ханів 
та війні з Хазарським каганатом у 818-824 рр. 

У підрозділі 2.2 «Мілітарна складова Дунайської Болгарії у вимірі 
внутрішніх та зовнішніх політичних реалій 832-892 рр.» розглядається 
військова експансія Болгарської держави в Середнє Подунав’я, Паннонію 
за врядування правителів Маламіра, Пресіана, Бориса І та Володимира. 
Ключове місце у формуванні болгарської військової культури в той час 
відіграло ознайомлення з військовою справою сербів, хорватів, франків і 
слов’янського населення Паннонії. Окрім того, автор розглядає 
релігійний чинник, який з 50-60-х рр. ІХ ст. справив суттєвий вплив на 
геополітичну ситуацію в Карпато-Балканському регіоні в цілому. Також 
увага приділена взаємовідносинам з Великою Моравією й Східно-
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Франкським королівством в 60-70-х рр. ІХ ст., а також походу 883 р. 
болгарських військ до Потисся. 

У підрозділі 2.3 «Зростання політичного значення і тенденції 
розвитку болгарського війська в період правління 
Симеона І Великого (893-927 рр.)» увага звертається на військово-
політичну діяльність царя Симеона І, за правління якого Дунайська 
Болгарія значно розширила свої кордони на півдні, південному заході 
та заході Балканського півострову. В період 890-х – 927 рр. військова 
справа болгар в Карпато-Балканському регіоні зазнала впливів угрів, у 
зв’язку з переселенням останніх в Карпатську улоговину, а також 
війнами з печенігами та Великою Моравією. Дисертант також 
розглянув західний вектор зовнішньої політики Болгарської держави, 
який передбачав знищення Сербського та Хорватського королівств і 
вихід до кордонів Франкської держави. Саме поразка у війні з 
хорватами стала зламним моментом у військовій гегемонії Дунайської 
Болгарії в кінці 20-х рр. Х ст. 

Третій розділ «Структурно-організаційні засади болгарського 
війська й принципи його функціонування» присвячений проблемам 
формування військово-адміністративної системи Болгарської держави, 
принципів комплектування, чисельності та етносоціального складу 
болгарського війська та структури керівництвом збройних підрозділів. 

Підрозділ 3.1 «Комплектування, чисельність та етносоціальний 
склад» розкриває специфіку формування і комплектації болгарського 
війська. В ІХ ст. комплектування збройних підрозділів дунайських 
болгар проводилося лише з конкретною метою. Його ядро складали 
праболгари, яким, за потреби, надавалися на допомогу слов’янські 
військові контингенти. Проживаючи на прикордонних територіях 
їхньою основною функцією була охорона державних кордонів. 
Встановлено, що військова дисциплінованість в комплектуванні 
війська стала результатом створення різноетнічної, багаточисельної, 
добре озброєної, спорядженої та вмотивованої армії. Впродовж ІХ – 
першої третини Х ст. по мірі завоювання різних держав та народів, 
болгари залучали їх до свого війська та поширювали на завойованих 
землях власну військову культуру. 

У підрозділі 3.2 «Структура і командний склад військових 
підрозділів» проаналізовано ієрархічну структуру та формування 
військово-адміністративної системи Болгарської держави, яка була 
створена внаслідок завоювань нових територій, ознайомлення з 
місцевою управлінською системою та проведення адміністративних 
реформ ханами Крумом та Омуртагом. Домінуючими в болгарському 
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війську були посади тюркського походження. З першої половини 
ІХ ст., у зв’язку з завоюванням значної кількості слов’янського 
населення в Тисько-Дністровському межиріччі, важливе значення у 
військово-адміністративній системі Болгарської держави почали 
відігравати посади слов’янського походження. В ІХ ст. Болгарія 
являла собою монархію зі структурованим централізованим 
управлінським апаратом на чолі з ханом, який мав необмежену владу і 
виконував адміністративні та військові функції. Встановлено, що 
більшість посад в ієрархічній структурі Болгарської держави в ІХ – 
першій третині Х ст. передбачали поєднання та виконання двох 
функцій: адміністративної та військової, що, очевидно, було 
запозичено з політичної організації Візантійської імперії. 

У підрозділі 3.3 «Постачання й забезпечення боєздатності війська» 
увага акцентується на проблемах ступеня поширення та ознайомлення 
болгарських воїнів з різними типами зброї та іншої продукції, якою 
забезпечувалися болгарські військові контингенти. Археологічні 
матеріали дозволяють стверджувати, що з початку ІХ ст. слов’янське 
населення, яке проживало в Тисько-Дністровському межиріччі масово 
воєнізувалося, що було пов’язано з поширенням болгарської військової 
культури в середовищі місцевих слов’ян. Подібні взаємовпливи 
простежувалися з 20-х рр. ІХ ст. і до кінця 30-х рр. Х ст., коли в 
Карпато-Балканському регіоні відбувалися перманентні військові дії, в 
які було залучене місцеве населення, котре отримало можливість 
ознайомитися з військовою культурою Хазарського каганату, 
Франкської держави, Великої Моравії, Візантії, Сербської, Хорватської 
держав, а також кочівників – угрів та печенігів. 

Четвертий розділ «Озброєння та військове мистецтво війська 
Першої Болгарської держави» присвячений аналізу формування 
комплексу зброї у війську дунайських болгар, їхній тактиці й 
стратегії. 

У підрозділі 4.1 «Озброєння, облогова техніка та спорядження» 
увага акцентується на характеристиці предметів озброєння 
болгарського війська, яке можна поділити на зброю дальнього і 
ближнього бою, захисне озброєння, спорядження вершника та коня, 
вогнеметальну зброю й облогові машини для штурму укріплень. 
Дисертантом доведено, що формування комплексу озброєння 
дунайських болгар відбувалося по мірі завоювання різних держав, 
запозиченні різних типів зброї та мілітаризації населення. Також увага 
звертається на характеристику вогнеметальної зброї та машин для 
облог укріплень. Останні використовувалися болгарськими військами 



13 

 

для взяття фортець Несебир, Адріанополь та Сердіка у війнах з 
Візантією на початку ІХ ст. 

Підрозділ 4.2 «Мистецтво стратегії правителів дунайських 
болгар» присвячений висвітленню болгарської мілітарної стратегії в 
ІХ – першій третині Х ст. Остання залежала від воєнного досвіду, 
якого набувала держава у війнах з аварами, хазарами, Візантією, 
Сербією, Хорватією, Великою Моравією, Франкською імперією, 
уграми та печенігами. Концепції військової стратегії військ 
болгарських правителів чітко простежуються у військових діях з 
Візантійською імперією. Економічні ресурси, політичні й 
територіальні поступки з боку Візантії були основними стратегічними 
пріоритетами правителів болгар. Впродовж ІХ-Х ст. Болгарська 
держава намагалася завоювати території в Карпато-Балканському 
регіоні та воєнізувати значну кількість населення. Саме боротьба за 
місцевих слов’ян, які були тут найбільш багаточисельними, стала 
ключовою у військовій політиці болгарських правителів. 

У підрозділі 4.3 «Тактика і тактичні прийоми ведення війни» на 
основі писемних джерел проаналізовано тактику у веденні військових 
дій болгарами в Центрально- та Південно-Східній Європі у 
досліджену епоху. Встановлено, що вона була аналогічною тактичним 
прийомам інших номадів: авар, хазар, угрів та печенігів. Переломним 
моментом в зміні тактики болгар стало масове залучення 
слов’янського населення в структуру війська. Основними тактичними 
прийомами у болгар в ході воєнних протистоянь було оточення 
противника, організація засідок і маневрування, оскільки головною 
ударною силою дунайських болгар була кіннота. Фронтальні атаки 
болгари в бою фактично не використовували. Болгарському війську 
була притаманна вичікувальна позиція та контрудар на позиції 
противника, який атакував першим, а також раптові атаки, які 
застосовувалися тоді, коли бойові порядки ворога були порушені. 

У «Висновках» узагальнені основні положення та результати 
дослідження: 

1. Період 800-927 рр. у військово-політичній історії Першої 
Болгарської держави відзначився важливими еволюційними змінами. 
Впродовж означеного часу болгарські правителі суттєво розширили 
кордони своєї держави. У першій половині ІХ ст. відбулися значні 
зміни у військовій культурі місцевого населення Карпатського 
регіону, які були пов’язані з широкомасштабною воєнною експансією 
Болгарської держави на північні, західні та південні землі по р. Дунай 
до верхів’їв рр. Дністер, Прут і Тиса. Наслідком цих походів стало 
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завоювання великих за площею територій, на яких проживало 
слов’янське населення. Саме ці походи мали ключове значення та 
стали каталізатором у формуванні військової організації болгарського 
війська, яке базувалося на протоболгарському та слов’янському 
компонентах. 

2. Чітка адміністративна система Болгарської держави, створена ще 
в епоху хана Крума, визначила основні принципи військової 
організації болгар. На початку ІХ ст. комплектування військових 
формувань проводилося лише з конкретною метою. Ядро болгарського 
війська складали протоболгари, яким, за потреби, надавалися в якості 
допомоги слов’янські військові контингенти, котрі мали власну 
племінну організацію. Включення у військову систему слов’янського 
населення, яке проживало у межиріччі рр. Тиса і Дністер, суттєво 
вплинуло на мілітаризацію населення в усьому Карпато-Балканському 
регіоні. Військова дисциплінованість у процесі комплектації війська 
Болгарської держави стала результатом створення багаточисельної, 
різноетнічної та добре озброєної армії, яка постійно перебувала в різних 
частинах країни і виявляла готовність в короткі терміни вирушити в 
похід, на війну чи охороняти державні кордони. 

3. Збільшення володінь Болгарської держави за рахунок завойованих 
земель в Карпато-Балканському регіоні зумовило створення чіткої, 
регламентованої системи управління в різних частинах країни. 
Більшість посад в ієрархічній структурі Дунайської Болгарії 
передбачали поєднання та виконання двох функцій: адміністративної та 
військової. Їхнє органічне поєднання дозволило болгарським 
правителям створити розгалужену, дисципліновану ієрархічну 
структуру для керівництва збройними підрозділами та окремими 
теренами Болгарського царства. 

4. Розміщення та утвердження болгарських військових 
контингентів на завойованих обширах призвело до створення 
централізованої системи постачання та забезпечення предметів 
озброєння в окремі регіони. Наявні археологічні матеріали дозволяють 
стверджувати, що з початку ІХ ст. слов’янське населення, Тисько-
Дністровського межиріччя масово воєнізувалося внаслідок поширення 
серед слов’ян болгарської військової культури. Ці взаємовпливи 
простежувалися з 20-х рр. ІХ ст. й до кінця 30-х рр. Х ст., – коли в 
Карпато-Балканському регіоні тривали перманентні воєнні дії, до яких 
залучалося місцеве населення. 

5. Широкомасштабна експансія болгарських правителів у першій 
половині ІХ ст. на різні терени Дунайсько-Дністровського межиріччя 
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ознаменувала собою зміни в поширенні різних типів зброї серед 
місцевих слов’ян. Формування комплексу озброєння війська 
дунайських болгар відбувалося по мірі завоювання сусідніх держав, 
запозиченні предметів озброєння та мілітаризації місцевого 
населення, зокрема слов’ян, яке брало активну участь у тогочасних 
війнах Болгарської держави та поступово ознайомлювалося з новими 
типами предметів озброєння. 

6. Болгарська мілітарна стратегія залежала від воєнного досвіду, 
який набувало військо у війнах із суміжними державами та народами. 
Характерні риси військової стратегії правителів дунайських болгар 
простежуються у військових діях з Візантійською імперією протягом 
ІХ-Х ст. Економічні ресурси, політичні й територіальні поступки з 
боку Візантії були основною стратегічною метою болгарських 
правителів. Вони намагалися також завоювати значні території в 
Карпато-Балканському регіоні та воєнізувати місцеве населення, 
передусім слов’янське. Це давало болгарам змогу воювати з іншими 
державними утвореннями та племінними об’єднаннями в Тисько-
Дністровському межиріччі. Стратегічно важливим залишалось 
питання політичної консолідації болгар з іншими слов’янськими 
союзами, котре вирішилося шляхом проведення адміністративно-
територіальних реформ болгарськими ханами Крумом й Омуртагом та 
завдяки масовому залученню слов’ян до болгарської військово-
адміністративної системи. 

7. Військова політика, що реалізовувалася правителями Дунайської 
Болгарії, а також військовий досвід, набутий болгарами у війнах VII-
VIII cт. в Подніпров’ї, Причорномор’ї та Приазов’ї, залучення 
багаточисельного слов’янського етнічного компоненту до власної 
зовнішньої політики, контакти з військовою культурою народів, які 
проживали в Тисько-Дніпровському межиріччі та ознайомлення з 
новими типами озброєння визначили подальші тактичні прийоми 
ведення бойових дій болгарського війська. Постійні війни, які вела 
держава болгар з аварами, хазарами, Візантією, Сербією, Хорватією, 
Великою Моравією, імперією франків, уграми та печенігами, 
враховуючи регіональну геополітичну специфіку, безперечно 
впливали на набуття ними військового досвіду та вдосконалення 
тактики у веденні війн і завоюванні європейських територій. Базовими 
тактичними прийомами війська дунайських болгар в ході воєнних 
протистоянь було оточення противника, організація засідок і 
маневрування, оскільки їхньою основною ударною силою залишалась 
кіннота. 



16 

 

 
Основні положення дисертації викладено у публікаціях: 

І. Статті у фахових виданнях 
1. Калініченко В. Військові кампанії хана Омуртага у 814-831 рр.: до 

постановки проблеми / В. Калініченко // Карпатика. – Ужгород: 
Ужгородський національний університет, 2014. – Вип. 43. – С. 174-192. 

2. Калініченко В. Візантійсько-болгарська війна кінця ІХ ст.: 
структурний аналіз / В. Калініченко // Питання стародавньої та 
середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових 
праць. – Вижниця: Черемош, 2015. – Т. 1(39). – С. 130-144. 

3. Калініченко В. Βουλγαρίασ-Σερβίασ πολέμου: воєнна експансія 
дунайських болгар на терени Західних Балкан у 836-889 рр. / 
В. Калініченко // Питання стародавньої та середньовічної історії, 
археології й етнології: Збірник наукових праць. – Чернівці: Букрек, 
2015. – Т. 2(40). – С. 141-174. 

4. Калініченко В. Σπαθίον, μάχαιρα, παραμήριον: до проблеми 
болгарського озброєння в період повстання Фоми Слов’янина у 
Візантії / В. Калініченко // Науковий вісник Ужгородського 
університету. Серія: Історія. – Ужгород: Видавництво УжНУ 
«Говерла», 2016. – Вип. 1 (34). – С. 68-74. 

5. Калініченко В. Комплекс озброєння дунайських болгар першої 
половини ІХ ст.: хазарський слід / В. Калініченко // Питання 
стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник 
наукових праць. – Вижниця: Черемош, 2016. – Т. 1(41). – С. 69-92. 

6. Калініченко В. Клинкова зброя з Середнього Подністров’я і військова 
справа Болгарської держави в ІХ – першій половині Х ст. / 
В. Калініченко // Науковий вісник Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича: Історія. – Чернівці: 
Чернівецький університет, 2017. – № 1. – С. 68-75. 

ІІ. Матеріали наукових конференцій 
7. Калініченко В. «Аварське питання» у військовій політиці 

болгарського хана Крума (800-814 рр.): до постановки проблеми / 
В. Калініченко // 68 міжнародна наукова конференція 
«Каразінські читання: історичні науки». – Харків: Харківський 
національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 60-61. 

8. Калініченко В. «Σχλαβηνίας» на службі болгарського хана Крума 
під час війни з Візантією (809-814 рр.) / В. Калініченко // 
Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: 
сучасні тенденції та фактори розвитку». – Одеса: ГО 
«Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 



17 

 

2015. – С. 31-34. 
9. Калініченко В. Болгарське військо у битві при Булгарофігоні 

896 р.: структурний аналіз / В. Калініченко // Laurea I. Античный 
мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира 
Ивановича Кадеева. Материалы. – Харьков: ООО «НТМТ», 
2015. – С. 118-121. 

10. Калініченко В.А. Шаблі VIII-IX cт. з прямим клинком з Північно-
Західного Передкавказзя та Карпато-Дунайського регіону: 
аспекти взаємовпливів / С. Пивоваров, В. Калініченко // VІ 
Міжнародна науково-практична конференція «Археологія & 
Фортифікація України». – Кам’янець-Подільський: ПП 
Буйницький О.А., 2016. – С. 101-105 (у співавт. з 
С.В. Пивоваровим, особистий внесок автора 50 %). 

ІІІ. Інші публікації 
11. Калиниченко В. «Σχλαβηνίασ» и военная политика Болгарского 

государства в первой половине IX века / В. Калиниченко // Studia 
Humanitatis. – 2017. – № 1. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://st-hum.ru/content/kalinichenko-va-shlavinias-i-
voennaya-politika-bolgarskogo-gosudarstva-v-pervoy-polovine-ix  
(ERIH PLUS, Index Copernicus International, Ulrich’s 
Periodicals Directory – 2308-8079) 

12. Калиниченко В. Предметы средневекового вооружения из 
Рухотинского городища (уроч. Корнешты) и военное дело 
Болгарского государства в IX в. / В. Калиниченко // Эпохи. – 
Велико Тырново: Великотърновски университет «Св. Кирил и 
Методий», 2017. – Т. 25 (Брой 1). – С. 78-91. 

 
АНОТАЦІЯ 

Калініченко В.А. Військово-політичні аспекти розвитку 
Першої Болгарської держави в ІХ – першій чверті Х ст. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних 
наук за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія. – Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. 

У дисертації на основі різних типів джерел та вітчизняної і 
зарубіжної історіографії здійснено комплексне дослідження 
військово-політичної історії Першої Болгарської держави в ІХ – 
першій третині Х ст. Проаналізовано геополітичні зміни, які були 
пов’язані з експансією дунайських болгар на північні, західні та 
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Подніпров’я. Охарактеризовано специфіку формування, комплектації 
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та постачання болгарського війська, проаналізовано ієрархічну 
структуру та формування військово-адміністративної системи 
Болгарської держави. Увага також акцентується на характеристиці 
предметів озброєння болгарського війська, тактиці та стратегії 
болгарських правителів. Дисертантом доведено, що боротьба за 
слов’янське населення, яке було найбільш багаточисельним, стало 
ключовим у військовій політиці болгар. 

Ключові слова: Перша Болгарська держава, Карпато-Балканський 
регіон, Аварський каганат, слов’яни, протоболгари, військова справа, 
озброєння, тактика, стратегія. 
 

АННОТАЦИЯ 
Калиниченко В.А. Военно-политические аспекты развития 

Первого Болгарского государства в IX – первой четверти Х в. – 
Рукопись. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических 
наук по специальности 07.00.02 – Всемирная история. – Черновицкий 
национальный университет имени Юрия Федьковича. – Черновцы, 
2017. 

В диссертации на основе различных типов источников, 
отечественной и зарубежной историографии осуществлено 
комплексное исследование военно-политической истории Первого 
Болгарского государства в IX – первой трети Х в. 

В ходе исследования рассмотрены геополитические изменения в 
Карпато-Балканском регионе, которые были связаны с военной 
экспансией дунайских болгар на северные, западные и южные 
территории к северу от р. Дунай, а также в Среднее Подунавье, 
Причерноморье и Поднепровье в первой половине IX в. Важное место 
в формировании милитарной организации болгар в то время сыграли 
войны с Византийской империей и привлечение славянского 
населения в болгарскую военную организацию. Кроме того, 
проанализирована военно-политическая деятельность правителей 
болгар Маламира, Пресиана, Бориса I и Владимира. Ключевое место в 
формировании болгарской военной культуры в то время сыграло 
знакомство с военным делом сербов, хорватов, франков, славян, 
проживавших на территории Паннонии, а также Великой Моравии. 
Автор уделяет внимание религиозному вопросу, который с 50-60-х гг. 
IX в. влиял на геополитическую ситуацию в Карпато-Балканском 
регионе в целом. Особое внимание уделено освещению военно-
политической деятельности царя Симеона, в период правления 
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которого Болгарское государство значительно расширило свои 
границы на юге, юго-западе и западе Балканского полуострова. 
Диссертантом рассматриваются также проблемы формирования 
военно-административной системы Болгарского государства, 
принципов комплектования, численности, этносоциального состава 
болгарского войска и структуры управления вооруженными 
подразделениями. 

В диссертации раскрывается специфика формирования и 
комплектации болгарских вооруженных формирований. Установлено, 
что военная дисциплинированность стала результатом создания 
многочисленного, разноэтнического хорошо экипированного, 
вооруженного и мотивированного войска. Проанализирована 
иерархическая структура и формирование военно-административной 
системы Болгарского государства, которая была создана в результате 
завоеваний новых территорий, ознакомления с местной 
управленческой системой и проведением административных реформ. 

Диссертант акцентирует внимание на проблемах степени 
распространения и ознакомления болгарских воинов с различными 
типами оружия и другой продукции, которой обеспечивались 
болгарские военные контингенты. Археологические материалы 
позволяют утверждать, что с начала IX в. славянское население, 
которое проживало в Тисско-Днестровском междуречье массово 
военизировалось, что было связано с распространением болгарской 
военной культуры в среде местных славян. В работе подробно 
проанализированы предметы вооружения болгарского войска, которое 
делится на оружие дальнего и ближнего боя, защитное вооружение, 
снаряжение всадника и коня, огнеметальное оружие и осадные 
машины для штурма укреплений. На основе письменных источников 
проанализирована тактика в ведении военных действий болгарами в 
Центрально- и Юго-Восточной Европе в исследованную эпоху. 
Установлено, что она была аналогичной тактическим приемам других 
кочевников – авар, хазар, венгров и печенегов. Основными 
тактическими приемами у болгар в ходе военных противостояний 
было окружение противника, организация засад и маневрирование, 
поскольку основной ударной силой дунайских болгар была конница. 
Кроме того, внимание акцентируется на проблемах, связанных с 
освещением болгарской милитарной стратегии в IX – первой трети 
Х в. Она зависела от военного опыта, который приобретало 
государство в войнах с аварами, хазарами, Византией, Сербией, 
Хорватией, Великой Моравией, Франкской империей, уграми и 
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печенегами. Концепции военной стратегии войск болгарских 
правителей четко прослеживаются в военных действиях с 
Византийской империей. Экономические ресурсы, политические и 
территориальные уступки со стороны Византии были основными 
стратегическими приоритетами правителей болгар. В течение IX-Х вв. 
Болгарское государство пыталось завоевать территории в Карпато-
Балканском регионе и военизировать значительное количество 
населения. Именно борьба за местное славянское население, которое 
было наиболее многочисленным, стало здесь ключевым в военной 
политике болгарских правителей. 

Ключевые слова: Первое Болгарское государство, Карпато-
Балканский регион, Аварский каганат, славяне, праболгары, военное 
дело, вооружение, тактика, стратегия. 

 
SUMMARY 

Kalinichenko V.A. Military-political aspects of the development of 
the First Bulgarian Empire in IX – the first quarter of the X-th 
century. – Manuscript. 

Thesis for the scholarly degree of the Candidate of Science in Historical 
Science, Specialty 07.00.02 – World History. Yurii Fedkovych Chernivnsi 
National University. — Chernivtsi, 2017 

In dissertation on the basis of various types of sources and domestic and 
foreign historiography, a comprehensive study of the military-political 
history of the First Bulgarian Empire in IX – the first quarter of the X-th 
century was carried out. The geopolitical changes that were associated with 
the expansion of the Danube Bulgarians to the northern, western and 
southern territories north of the Danube, the Black Sea and the Dnieper 
region were analyzed. The specifics of the formation, assembly and supply 
of the Bulgarian troops were characterized, the hierarchical structure and 
the formation of the military-administrative system of the Bulgarian state 
were analyzed. Attention also focuses on the characterization of the 
Bulgarian armaments, the tactics and strategy of the Bulgarian rulers. The 
dissertation proved that the struggle for the Slavic population, which was 
the most numerous, became the key to the military policy of the Bulgarians. 

Keywords: First Bulgarian Empire, Carpatho-Balkan region, Avar 
kaganate, slavs, probulgarians, military affairs, armament, tactics, strategy. 

 
 




