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ПРЕДГОВОР

Уважаеми читатели, представяме ви поредния сборник с 
доклади от националната конференция „България в светов-
ната история и цивилизация – дух и култура” – от нейното 
ХХII издание, което се състоя на 25-26 ноември 2017 г. Как-
то обикновено, форумът събра в Пленарна зала на Община 
Варна интересни изследователи от Варна, София, Пловдив, 
Казанлък, Силистра и др. градове на страната, които изнесо-
ха доклади с най-новите проучвания по темите на конферен-
цията. По традиция събитието беше тържествено открито с 
любими патриотични български песни в изпълнение на хор 
„Морски звуци”. Конференцията беше открита с приветстве-
но слово на Антония Йовчева – директор на дирекция „Култу-
ра и духовно развитие” в Община Варна, която изрази благо-
дарността на варненската общественост към организаторите 
и участниците в работата на този културен и научен форум, 
подчерта значимостта и разнообразието на темите в тазго-
дишната програма. 

Докладът на Даниела Василева, председател на сдружение 
„България – дух и култура”, проследи приемствеността при 
разглеждането на основополагащите теми от историческия и 
духовния път на българите през вековете при подготовката 
на конференцията, преодоляването на идеологическите за-
брани и фалшификации в българската историография, при-
носа на проучванията на авторите – участници във форума. 
Тя очерта и актуалните аспекти при подготовката на конфе-
ренцията, свързани с привличане на млади изследователи 
и младежката аудитория, включване на повече етноложки 
теми, обсъждане на горещите проблеми по опазване на кул-
турно-историческото наследство. 

Праисторическите теми отново привлякоха вниманието на 
аудиторията с интересни данни за важното място, което древ-
ните цивилизации по българските земи имат в историята на 
европейската цивилизация. В този контекст бяха докладите 
на инж. д-р Йордан Бояджиев, проф. д-р Христо Смоленов, 
Светлозар Попов – автори, които от години разработват тема-
та. Доц. д-р Димитър Димитров от Института по океанология 
направи обзор на съвременното състояние на теорията за „Но-
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евия потов“ в Черно море и нейното практическо значение.
Голям интерес предизвика докладът на историка Петко 

Добрев от Силистра – той представи основните тези в книга-
та си „История на българите в Европа (V-X век) през погледа 
на исторически извори от български произход”. Според него 
в българската историография неоправдано се пренебрегват 
българските исторически извори, а изводите за нашето ми-
нало се правят предимно въз основа на чужди автори, които 
често са тенденциозни и манипулативни.

Със значими събития от 120-годишната история на Воен-
номорската база във Варна ни запозна о.з. капитан-лейтенант 
Пламен Петров, с което отбелязахме достойната годишнина. 
Историкът Андрей Киряков от Пловдив представи добре ар-
гументираната си хипотеза и нов поглед по темата „Олтарни 
плочи с нотопис от Родопите”.

Тази година беше подготвен много добър етноложки блок 
в програмата на целия съботен следобед. Чухме утвърдени 
автори в тази област, като д-р Росен Гацин, д-р Юлия Боева,  
д-р Ирена Янчева. С голям интерес беше посрещнато ан-
тропологичното проучване „Образът знак на Аспарухово” 
на изследователски екип ученици от Средно училище за 
хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски”   
във Варна, както и компютърен проект на две осмокласнички 
от Разград „Символика на капанските шевици”. 

Славян Стоянов представи мултимедийна ретроспекция 
на първия национален „Фестивал на шевицата – Белослав 
2017”, който заедно с Росен Гацин и Дима Тодорова организи-
раха и превърнаха в голям празник на творческия български 
дух. Накрая известният български етнолог Стоян Райчевски 
представи изследването си в книгата „Календар и обредност в 
Странджа и Източна Тракия”. Етнологията през последните 
години навлиза много надълбоко в проучване на древните по-
знания, съхранявани в традициите и символиката на народ-
ното творчество и памет.

Програмата в неделния ден предложи много силни доклади 
с нови проучвания за нашето минало. „Медицинските и духов-
ни знания в хилядолетната история на българите”, „Етнони-
мът БЪЛГАРИ”, „Император Константин и траките”, „Защо 
императори траки налагат християнството в Рим”, „Съдбата 
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на Одесоската църква и скитските монаси”, „Храмът на Тан-
гра” приковаха вниманието на аудиторията с широката кар-
тина на събитията от ранната българска история и духовност. 
Имахме удоволствието да чуем тези доклади, представени от 
утвърдени автори, повечето от които не за първи път участват 
в тази конференция.

Темата за съдбата на българските общности извън днеш-
ните граници на държавата ни винаги присъства в програма-
та на този форум през годините, по нея говори журналистът 
Цветан Томчев от София. Той с тревога съобщи за неприят-
ни събития около събора на българите при гроба на Кубрат в 
Малая Перещепина, Украйна, които водят отново до разделе-
ние вместо единение. Костадин Костадинов представи своя-
та книга-пътеводител  за българските културно-исторически 
паметници в съседните балкански държави – първо по рода 
си издание. 

Екатерина Пейчева в своя доклад „Храмът на Богинята 
майка Понтика в Балчик” проследи какво се случва с опазва-
нето на този археологически паметник след откриването му 
преди няколко години. Емоционалният разказ на изкуствове-
да Румяна Иванова и богатият снимков материал припомни-
ха на аудиторията богатото наследство на големия скулптор 
Кирил Шиваров, по повод 130-годишнината от неговото рож-
дение. Варненската тема продължи с изследването на Христи-
ян Облаков за архитект Стефан Венедикт Попов, представено 
в новата му книга „Адвокатът и Архитектът” от поредицата 
книги за талантливите архитекти, създали облика на Варна 
от края на XIX и началото на XX век. 

Успешно приключи 22-та национална конференция „Бъл-
гария в световната история и цивилизации – дух и култура”. 
Всички участници в събитието преживяха удоволствието от 
срещата с изследователския дух и резултатите от новите про-
учвания за българската история, радостта от общуването със 
съмишленици по родолюбие. Ние като организатори сме удо-
влетворени от големия интерес на авторите към нашия фо-
рум и желанието им да участват в него, от високото научно 
ниво на представените доклади и презентации. Стремежът 
ни е те да стигнат до широката аудитория на интернет прос-
транството, като ги публикуваме в сайта на конференцията и 
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във фейсбук страницата на сдружението. 
Най-хубавото и удовлетворяващо е запазването на тради-

цията за интердисциплинарен подход в разглежданите теми, 
разчупването на догмите и ограниченията на някои общопри-
ети представи за историческите събития, което задължително 
се основава върху коректно цитирани факти и аргументира-
ни хипотези. Докладите в сборника имат приносен характер 
за българската историография, тъй като авторите задълбоча-
ват и доразвиват проучванията за духовния път на българите 
през вековете, обогатяват картината на значимите постиже-
ния по този път. 

От Сдружението
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ПРИЕМСТВЕНОСТ И АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА  
КОНФЕРЕНЦИЯТА „БЪЛГАРИЯ В 

СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – 
ДУХ И КУЛТУРА”

Даниела Василева, председател на Сдружение 
„България – дух и култура”

Основаната през 1996 г. Варненска историческа конфе-
ренция от варненския будител Димитър Боянов, подкрепен 
от археолога Иван Иванов (тогава директор на Историческия 
музей) и Община Варна, вече 22 години в края на ноември съ-
бира талантливи изследователи и вълнува своята вярна ауди-
тория с представените над 30 доклади, документални филми, 
тематични изложби. 

В началните години този форум беше единственото място, 
където от трибуната можеха да се чуят абсолютно непознати 
истини за българската история, премълчавани или фалши-
фицирани години наред. По-голяма част от авторите на про-
учванията бяха хора с различни специалности – лекари, ин-
женери, архитекти, филолози, философи и т.н., върху които не 
тегнеха идеологическите табута на официалната историческа 
наука и заплахата да загубят работата си. Така имахме въз-
можност да научим за постиженията на българските държа-
ви преди Аспарухова България, да бъде опровергана лъжата 
за създаването на Дунавска България от ордата тюркоезични 
българи дошли от Азия, да чуем анализ на глаголицата като 
свещена азбука, изследванията за уникалния древен българ-
ски календар, за древния произход на етнонима БЪЛГАРИ, 
за халколитната Варненска цивилизация, чиито постижения 
са в основата на Европейската цивилизация и т.н. 

Съвсем нови представи за духовния принос на българите в 
развитието на другите народи дадоха проучванията за орфиз-
ма, за ранното християнство по българските земи, богомил-
ството, учението на Петър Дънов. Винаги през годините при-
съства и дълго премълчаваната тема за бежанските процеси 
след войните на Балканите, за големите военни победи на 
българската армия и нейните военачалници, за съдбата на 
българските общности извън днешните ни граници – тема, 
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която стана особено актуална напоследък и вече търси своето 
политическо решение. 

Дългогодишната историческа конференция намери своето 
продължение и развитие в Пролетните дискусии, които про-
веждаме от 6 години в края на април. Там вниманието е насо-
чено към по-конкретни теми и се дава по-голяма възможност 
като време за обсъждания и дискусии. Сложният финансов 
проблем при организиране на конференциите, свързан с раз-
ходите по пътуване и нощувки на участниците от други градо-
ве, с издаването на сборници с докладите наложи в началото 
на 2016 г. да регистрираме Сдружението „БЪЛГАРИЯ – ДУХ 
И КУЛТУРА” и да потърсим финансиране като НПО. Учре-
дители на сдружението сме същите хора, които правим кон-
ференцията – 9 учредители и още няколко присъединили се 
членове. 

Основната цел на Сдружението е проучване, популяризи-
ране и опазване на културно-историческото наследство и не-
говото водещо място в европейската и световна история. Във 
връзка с това организираме конференции, дискусии, пред-
ставяне на нови книги с историческа тематика, публикуваме 
нови проучвания на нашите автори и др. През тази година 
спечелихме финансиране по проект „Културно-историческо 
наследство” към Община Варна и така успяхме да направим 
VI-те Пролетни дискусии, да представим чудесните книги на 
нашите гости Мариана Мелнишка и Александър Геров „Къ-
щите говорят” от НБУ и „Ранното християнство, Юстиниян и 
Юстинияна прима” на д-р Весела Трайкова от Института за 
исторически изследвания  към БАН. 

В рамките на проекта беше издадена рекламна брошура 
„Културно-историческо наследство на Варна”, бяха проведени 
лекции със студенти от Колежа по туризъм по темите „Вар-
ненски халколитен некропол” и „Архитектурно наследство на 
Варна” с нашите лектори Славян Стоянов и Християн Обла-
ков. Бяха организирани посещения на Историческия музей в 
Провадия и крепостта Овеч, Дуранкулашкия археологически 
комплекс и Зелен образователен център – гр. Шабла. 

През месец октомври по предложение на нашето Сдруже-
ние до кмета на община Шабла г-н Мариян Жечев направи-
хме съвместна конференция в „Зелен образователен център” 
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с ръководител д-р Даниела Тодорова. По темата „Шабленски-
ят край – перла в праисторическата цивилизация по Запад-
ното Черноморие и Долния Дунав” бяха изнесени 10 много 
интересни доклада, които се подготвят за издаване в сборник. 
Целта е да подкрепим общинското ръководство и жителите 
на Шабла в стремежа им да създадат музей на праисториче-
ското наследство със световно значение, което се намира в 
този район.

При подготовката на конференциите ние търсим развитие 
и приемственост на основните въпроси от историческия и ду-
ховен път на българите през вековете, които са предмет на 
обсъждане тук през годините. Стремежът е да представим на 
нашата аудитория новоизлезлите книги, публикации на нови 
проучвания, археологически и други находки, актуални дис-
кусии в социалните мрежи, които да намерят присъствие в 
програмата на конференцията. Оказва се, че голяма част от 
темите, приковали вниманието ни през първите години на 
форума, намират отражение и развитие в десетки други кон-
ференции, радио и телевизионни предавания, което е много 
удовлетворяващо за нас. Въпреки това, много от обсъжданите 
основополагащи събития и хипотези не намират окончателен 
отговор в публичното пространство и подкрепа в българската 
историческа наука. 

Книгите на авторите, които участват в нашата конферен-
ция, сборниците с доклади запълват множество бели петна в 
българската историография. Имам предвид „Авитохол и Ир-
ник. Начало на българската държавност”, „Българската идея 
и демосферата”, „Българското име в библейски времена” и 
други на Светлозар Попов, монографията „Варна – праисто-
рически център на металообработката” на проф. Руси Русев 
и Йордан Бояджиев от ТУ, и археолога Владимир Славчев, 
„Български празничен циклов календар” на Таньо Танев и 
Ангел Манев, „Шумерски митове в българския фолклор” на 
Светлозар Рулински, книгите на Спас Мавров, Петко Ата-
насов, Александър Мошев, Петко Добрев, Христо Буковски и 
много др. 

Водят се разгорещени спорове и в медиите, и в многоброй-
ните форуми в интернет, стига се до груби нападки и обиди 
между привържениците на различни становища, до очевидно 
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тенденциозно манипулиране при коментиране на изворите – 
и няма институция, която да даде обективно становище по 
спорните теми, което да влезе в учебниците по история. Един 
от големите въпроси е този за присъствието на българите на 
Балканите и тяхната роля за формиране на националните 
общности тук. В тази посока беше темата на проведената пре-
ди месец пресконференция в пресцентъра на БТА, организи-
рана от няколко единомишленици в своите изследователски 
цели – Андрей Ковачев и Ирена Янчева от Пловдив (които 
участват с доклади в тази конференция), Александър Мошев, 
Любомир Цонев от София. Ще цитирам част от коментара на 
д-р Ирена Янчева, публикуван след пресконференцията под 
наслов „Нов поглед”:

„Изследователските цели и намерения, които ни обединя-
ват са следните: да се разчупи консерватизма при досегашния 
историографски стил на изложение; да се отворят нови теми, 
неработени досега или слабо познати; да се спре манипула-
тивният подход при поднасяне на фактите и анализите, за да 
преоткрием нашата истинска идентичност. Тя от своя страна 
е свързана с въпросите за произхода на Българската общност, 
с траекториите на Българското етническо землище, с пъти-
щата на развитие и трансформации на Българския етнос и 
непрекъсваемата приемственост на Балканите от най-дълбо-
ка древност до нашата съвременност. Целта ни е да потърсим 
истините за нас и нашите предци посредством сравнителни 
съпоставки с другите. Връщането към първоначалния процес 
на възникване предоставя и още една гледна точка – преос-
мисляне на постиженията на нашия етнос и културните влия-
ния, които той завещава на други народи по един мирен път.”

Това е един от актуалните аспекти, към който ще насочим 
вниманието си през следващите издания на конференцията, 
като продължим да привличаме за участие автори на проуч-
вания в областта на етнологията и културологията.

Другата важна актуална тема е опазването на културно-ис-
торическото наследство. Годината 2018 е обявена от ЕС като 
година на културно-историческото наследство и това е повод 
да се насочат усилията на изследователите и на обществото 
към сериозните проблеми, които стоят за решаване в тази об-
ласт. В своето изследване „Законът за културното наследство 
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срещу културното наследство” проф. Диана Гергова, учен с 
голямо международно признание, бие тревога за състоянието 
на културно-историческите паметници. „Кой и каква реална 
отговорност носи за състоянието на разпадащите се старини? 
Съществува ли постоянна грижа за старините ни, или тя е 
спорадична и под натиска на обстоятелствата, предизвиквана 
от сигнали и обществено недоволство? Възстановяване на ис-
торическата памет или заличаване на следите от драматич-
ната ни история са изгражданите средновековни крепости с 
безлични каменни стени, докато многобройните църквици от 
османския период с уникални стенописи се разпадат? И не 
само те, а и много други по-древни и уникални паметници – 
праисторически селищни могили с най-древната архитектура 
от световно значение, тракийски гробници с уникални стено-
писи, средновековни манастири? Твърде много, почти неиз-
броими са вече конкретните примери от изминалите години 
за съкрушителните, пагубни последици от заложените в за-
конодателството принципи… Натрупаните казуси налагат 
приемането на неотложни промени в Закона за културното 
наследство и свързаните с него.”

Тази година българската и световната археология отбеляз-
ват 45 години от откриването на Варненския халколитен не-
кропол през 1972 г., променил представите за зараждането на 
човешката цивилизация в световен мащаб. По този повод във 
Варненския археологически музей на 29 ноември ще бъде от-
крита изложба със заглавие „Земята на златото”. Тя включва 
10 броя акварели и техни работни скици, дело на варненския 
художник Петър Петров (1952-2013), собственост на неговото 
семейство. Акварелите са използвани като илюстрации в кни-
гата „Земята на златото” с автор Иван Иванов (1944-2001) – 
археологът, проучил варненския халколитен некропол. Кни-
гата е първото и единствено заглавие от замислената от Иван 
Иванов поредица от книги с популярен характер „Приказки 
на археолога”, която остава недовършена. Благодарение на 
акварелите, посетителите на изложбата ще могат да се пре-
несат в ежедневието на хората, обитавали бреговете на днеш-
ното Варненско езеро през праисторическата епоха. 

Миналата година на 21-та конференция аудиторията под-
крепи писмо до кмета на община Варна от името на Варнен-
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ската туристическа камара и Сдружение „България – дух и 
култура”, в което се настояваше да се предприемат необходи-
мите стъпки за социализация на археологическия обект Вар-
ненски халколитен некропол. Получихме абсолютно неудо-
влетворителен отговор с мъгляви аргументи защо това няма 
как да стане, но усилията на варненската общественост в тази 
посока продължават. 

При подготовката на следващите конференции ще продъл-
жим да държим във фокуса на вниманието си основополага-
щите теми от хилядолетната ни история и духовно развитие, 
като се стремим да бъдем в съзвучие и с актуалните теми, 
свързани с популяризиране и опазване на богатото българско 
културно-историческо наследство.
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СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ТЕОРИЯТА ЗА 
„НОЕВИЯ ПОТОП” В ЧЕРНО МОРЕ И НЕйНОТО 

ПРАКТИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ

доц. д-р Димитър Димитров, ИО – БАН – Варна

Идеята за Потопа в Черно море за първи път възниква през 
1978 г. [1] и се развива в докторската дисертация на проф. 
Петко Димитров през 1979 г. „Формирование осадков перифе-
рической области шельфа западной части Черного моря в 
четвертичное время.” [2]. През 1982 г. излиза от печат статията 
„Радиовъглеродни датировки на дънни утайки от българския 
черноморски шелф” [3, 4]. С направените радиовъглеродни 
анализи на дънните седименти в американски лаборатории 
и описание на геоморфологията на древните брегови линии 
на Черно море се потвърждава тази идея [16]. По-късно, на-
учен интерес към хипотезата проявяват американските уче-
ни Райън и Питман [5], които посвещават глава от книгата 
си „Ноевият Потоп” [6] на българския океанолог проф. Петко 
Димитров. През 2000 г. книгата е издадена на български език 
от издателство „Славена” [7] с послеслов от П. Димитров [10]. 
През 2003 г. излиза от печат монографията „Черно море, По-
топът и древните митове” [11], която поради повишения инте-
рес е издадена на английски [15] и руски език [22].

През 2001 г., 2002 г. (под ръководството на проф. Робърт 
Балард и проф. Петко Димитров), (сн. 1, фиг. 1), [9, 13, 18], 
2004 г., 2006 г. [12, 23], 2009 г. и 2011 г. са проведени пореди-
ца експедиции в Черно море с НИК „Академик”. През 2011 г. 
по проект ДО-02/337 „Древни брегови линии на Черно море 
и условия за човешко присъствие” – Фонд „Научни изследва-
ния” – Министерство на образованието и науката на съвмест-
ната българско-американска експедиция под ръководството 
на проф. Петко Димитров и проф. Райън (сн. 2, фиг. 2, 3) е 
намерено коренче от дърво на дълбочина около 100 m (фиг. 
4). След направения радиовъглероден анализ в Колумбий-
ския университет в Ню Йорк възрастта му е определена на 
12 400 години (некоригирани). По този начин се потвърждава 
фактът, че в района на старите брегови линии на Черно море 
на дълбочина около 100 m е имало суша. В международното 
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научно издание ”Marine Geology” в края на 2016 беше пуб-
ликувана студия [31] от международен авторски колектив с 
всички доказателства и най-нови изследвания, направени до 
момента – различни видове изотопни анализи за определя-
не на възрастта и химичния състав на находките, които са 
направени в лаборатории в САЩ и Полша, спорово-поленов 
анализ и др. [29, 30, 31].

Сн. 1. Проф. Петко 
Димитров и 
проф. Робърт Балард 
(Варна, 2001 г.)

Сн. 2. Проф. Петко 
Димитров и проф. 

Уйлям Райън по време 
на експедиция в Черно 

море с НИК „Акаде-
мик” по проект „Древ-

ни брегови линии на 
Черно море и условия 
за човешко присъст-
вие” – Фонд „Научни 

изследвания” – Ми-
нистерство на обра-

зованието и науката 
(2009 – 2011 г.)
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Фиг. 1. Кватернерни древни брегови линии в западната част
на Черно море [9]
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Фиг. 2. Фрагмент от сеизмоакустичен профил в района на 
старите брегове и проектни сондажи (профил н. Емине) [30]

Фиг. 3. Триизмерна блок – диаграма на древните брегове
(полигон „Емине”, НИК „Академик 2009”). [30, 31]
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Фиг. 4. Схема на изследователските полигони 
и геоложки станции 2011 г. [30]

През последните години хипотезата за Потопа, превърнала 
се вече в теория, придобива глобален и интердисциплина-
рен характер. Към теорията за Потопа в Черно море се при-
съединяват учени от различни области на науката както от Р. 
България така и от чужбина [14, 17, 19, 20, 21, 24, 25]. Един-
ствено по научен и логичен път теорията за Потопа обясня-
ва произхода на сероводорода в Черно море и образуването на 
сапропелните седименти [11, 15, 22, 26, 27]. Отново по идея на 
проф. Петко Димитров е и приложението на сапропелните се-
дименти от дъното на Черно море като естествен екологичен 
тор и биопрепарати (фиг. 5). Защитен е патент – „Мелиорант 
за почви и субстрати”, BG № 63868, Регистров номер № 104106, 
публикувано в бюлетин № 4 на 30. 04. 2003 [8]. През послед-
ните 40 г. в „Аграрен Университет – Пловдив” и „Институт по 
физиология на растенията и генетика” – БАН, София се про-
веждат експерименти с наторяване от сапропел. След ожън-
ването на експерименталната нива се оказва, че добивите от 
пшеница се повишават до 18% [26, 27]. Подобни резултати са 
получени и в Украйна [28] (Научно-исследовательский про-
ект „Сапропель”, Национальный горный университет, Отде-
ление морской геологии и осадочного рудообразования Укра-
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ины, НАН Украины; България-Украйна, 2007-2010, ДО-02/35 
ФНИ-МОН), http://gmi.nmu.org.ua/ru/iprojects/sapropel.php.

Фиг. 5. Контрастни литоложки разновидности между 
коколитови тини (Unit 1), сапропелни тини (Unit 2) и лютит 

(карбонатни тини тип зеекрайде) с автогенни сулфиди (Unit 3), 
дълбочина 1500 m.

Медийни изяви по темата 
(по хронология на събитията)

Научно-популярни филми:
1. BBC – Horizon – 1996 – ”Noah‘s Flood”
2. ZDF „Terra X 56 Die Sintflut”. https://www.youtube.com/

watch?v=9nyfg10gQ_U
3. UFOTV „Dark Secrets of the Black Sea”
4. National Geographic. 2011. „Потопът е бил в Черно море? Древ-

ните досиета Х на NG”
5. „Агромедия Груп” ЕООД. Черноморски утайки – златната 

мина на България. Разработката е дело на екип от Института по 
океанология към БАН. 01/07/2016. Агромедия Груп» ЕООД, 2016

http://www.agrotv.bg/p_7393Chernomorski-utajki-%E2%80%93-
zlatnata-mina-na-Bylgariq.html

6. TV+. 2016. Последната експедиция на кораб „Академик”. Част 
1-5.

https://www.youtube.com/watch?v=AJdsWQnOjDY
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Научно-популярни публикации:
1. С утайки от Потопа чистят почвата. – Монитор, 18 окт. 2012. 
2. Денков, Стефан. Учените: На морското дъно лежи ключът към 

ефективното биоземеделие. – в-к Черно море, 19 окт. 2015.
http://www.chernomore.bg/varna/2015-10-19/1111uchenite-na-

morskoto-dano-lezhi-klyuchat-kam-efektivnoto-biozemedelie
3. Денков, Стефан. Изследователи разчитат на минерали от мор-

ското дъно за пробив в биоземеделието. Подводните запаси от био-
тор увеличават многократно добивите, твърдят океанолози. – Ин-
вестор.БГ АД, 2015

http://www.investor.bg/novini-ot-chernomorieto/464/a/
izsledovateli-razchitat-na-minerali-ot-morskoto-dyno-za-probiv-v-
biozemedelieto-204397/

4. Иванова, Ема. Международно научно издание публикува ДО-
КАЗАТЕЛСТВА ЗА ПОТОПА В ЧЕРНО МОРЕ. – в-к ТРЕТА ВЪЗ-
РАСТ, 2 дек. 2016.

http://io-bas.bg/downloads/StatiaDimitrov.jpg
5. Денков, Стефан. Варненски океанолози: Направиха подво-

ден робот за изследване на морското дъно. –  в-к Черно море, 27 
март 2017. http://www.chernomore.bg/morski-biznes/2017-03-27/
varnenski-okeanolozi-napraviha-podvoden-robot-za-izsledvane-na-
morskoto-dano

6. Малцева, Мария. Изследователи потвърждават пото-
па в Черно море. Екипът на Black Sea MAP използва ултра- 
модерни технологии, непознати досега в подводната археология. 
Copyright © 2017. TechNews.bg.

https://technews.bg/article-102087.html
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ВТОРИЯТ ЦЕНТЪР В ГЕНЕЗАТА НА 
ЗАПАДНОПОНТИйСКАТА 

ПРАИСТОРИЧЕСКА КУЛТУРА

Светлозар Попов, гр. Варна

Днес учените са единодушни, когато говорят за къснохал-
колитната култура Варна като за връх в развитието на кул-
турите от Стара Европа. Това е явно свидетелство за нерав-
номерното развитие помежду им. Досега обаче никой не е 
поставял този въпрос и той не е бил обсъждан. 

Съгласно общоприетата теза, неолитизацията на Балка-
ните е изключителна заслуга и резултат от т.нар. „неолитна 
революция” в Анатолия. Потвърждават го всички данни за 
ранното земеделие и животновъдство, и дори генните проуч-
вания потвърдиха, че първото култивирано жито се появява 
през Х хил. пр.Хр. и води произхода си от диворастящата в 
Загрос и Таврос пшеница. По подобен начин стоят нещата и 
със скотовъдството. То също възниква в тази част от света и за 
по-малко от хилядолетие след земеделието се появяват пър-
вите опитомени овце и кози, а наскоро след тях и едрият рогат 
добитък.

В резултат на климатичния минимум като последица от 
миниледниковата епоха (6200-5800 хил. пр. Хр.) през втората 
половина на VII хил.пр.Хр., неолитното население в Анато-
лия е принудено да търси по-добри условия за живот и първи-
те емигранти-анатолийци достигат Балканите около 6200 г. 
пр. Хр. Така започва неолитизацията на Балканите и Европа 
с появата на ранното земеделие, скотовъдството и грънчар-
ството. Това е официалната научна версия. 

Археолозите добре познават тази картина, жалкото е, че до-
сега никой не е потърсил причината за нея. А тя е видима и с 
просто око, не са необходими особени усилия, за да кажем, че 
още от края на неолита и по време на целия халколит общо за 
водещите в развитието си култури Хаманджия и Сава, а след 
това и техният хибрид – културата Варна, е техният морски 
характер. Защото в праисторически времена морето е среда 
за единствения през епохата транспорт – водният. А морският 
транспорт е условието за най-ранната търговия на далечни 
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разстояния, като например вносът на егейски миди за рабо-
тилниците за мидени изделия в Добруджа или на медна суро-
вина за металообработвателния център Варна.

И така, морският транспорт и търговията по море биха мог-
ли да дават предимства на морските балкански култури и да 
обяснят тяхното ускорено развитие. Това доказват данните за 
хилядолетния внос на ценни миди от Егея, търговията със сол 
от солодобивния център Провадия, както и вносът на медна 
суровина от Странджанското крайбрежие. Липсата на преки 
свидетелства, като останки от кораби или на изображенията 
на такива върху скали и керамични изделия прави темата 
чужда за археолозите ни. А наложената догма за късното 
корабоплаване в Черно море не им позволява да преодолеят 
грешката си с датирането на всички каменни котви, включи-
телно и тези с един отвор за II хил.пр.Хр., независимо от ар-
гументите, че трябва да са още от неолита1. Да не говорим за 
изображението на ветрохода върху златната паница от гроб 
№ 4 на Варненския халколитен некропол, върху който пръв 
обърна внимание проф. Петко Димитров. Но дори и да не зна-
ем нищо нито за каменните котви, нито за златната паница, 
натрупаните косвени свидетелства за корабоплаване в Черно 
море в праисторията са толкова многобройни, че сами дават 
отговора на въпроса за корабоплаването в Черно море. Оттук 
и убеждението на археолози от ранга на именитите Хенриета 
Тодорова и Ана Радунчева, че корабоплаване е имало. 

Ето какво отбелязва Х. Тодорова по повод възможностите 
за корабоплаване в Черно море през епохата: „Що се отнася 
до транспортните средства, то най-реално е да се предположи 
корабоплаване и то със солидни кораби, построени здраво със 
скелети и обшивки... Сложните условия на корабоплаване в 
северната част на Черно море и особено честите и жестоки 
щормове поставят високи изисквания спрямо корабите, които 
трябва да плават в тази зона на морето. Редица уникални мед-
ни инструменти, познати ни от енеолитния некропол Варна I 

1 Попов, Светлозар. Каменните котви с един отвор – живото сви-
детелство за корабоплаването в Черно море през халколита. – В: 
Известия на Съюза на учените – Варна, 2016, с.101-109.
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и интерпретирани като „копия” и други подобни биха могли 
да се свържат с корабоплаването. Заедно с медните клинове 
и длета те се концентрират в района на Варна. Ветрилата, 
замествани при сложни ситуации от гребци, биха обрисували 
картината на един енеолитен кораб, отправящ се в северна 
посока с товар от мед, кремък и спондилус.”2 

Дали археолозите ни ще продължават да подценяват на-
личните данни и становища си е техен проблем, на ето че 
учени като Джон Чапмън и Харалд Хаарман не се притесня-
ват да вземат отношение и вторият да напише: „Търговията, 
развиваща се през региона на Варна и Източна България се 
разгръща бързо през медната епоха. Варна е възлова точка по 
търговския маршрут – на юг регионът Караново, а на север ре-
гионът Триполие”.3 Именно морският транспорт и търговия-
та са главните фактори, превърнали Варна в производствен, 
икономически, морски транспортен, търговски, духовен и 
културен център – връх на културите на Стара Европа.

Може би не в точно такава степен, но близка картина от-
криваме и хилядолетие по-рано, преди появата на културата 
Варна. Неопровержимите данни сочат, че още със заселва-
нето си в Добруджа през късния неолит, първите смелчаци, 
отседнали по пустите дотогава черноморски брегове – хора-
та, носители на културата Хаманджия, са изявени морепла-
ватели. Можем да сме сигурни в това, защото още с поява-
та си те започват да внасят големи количества егейски миди 
(спондилус и денталиум), обработват ги, изготвят от тях ис-
тински произведения на най-ранното ювелирно изкуство и ги 
разпространяват почти по цяла Европа, от Волга до Франция 
и Дания (Приложение, фиг. № 1). А изкусната им изработка 
подчинява естетическите потребности на праисторическия 
европеец и превръща екзотичните егейски миди в първата 
мода на Стария континент.4 Това е неоспорим археологически 

2 Тодорова, Хенриета. Най-ранните търговски контакти на Северо-
западното Причерноморие. – В: Добруджа (10), 1993, с. 18.
3 Хаарман, Харалд. Загадката на Дунавската цивилизация. С., 
2015, с. 58.
4 Тодорова, Хенриета. цит. съч., с.11-14.
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факт, но той просто не би могъл да съществува без развито за 
епохата си корабоплаване. Или ако обобщим и в този случай, 
морският характер на културата Хаманджия и корабоплава-
нето са факторите, довели до нейния своеобразен облик.

Тук няма да се връщам към темата за северния произход 
на хората, носители на тази култура и на удивителните им 
традиции в корабоплаването. В предишни работи съм се по-
старал да посоча, че те би трябвало да са имали за родина и да 
са дошли от крайбрежието на старото Хвалинско море – воден 
басейн, включвал Аралско и Каспийско морета и прилежа-
щите им днес Прикаспийска и Туранска низини. И още, че 
тъкмо те или техните предци вероятно са били изобразени 
върху уникалните петроглифи на най-старите в света „рога-
ти” кораби от VI-V хил.пр.Хр. (Приложение, фиг. № 2), появи-
ли се след две хилядолетия и в Египет.5 Писал съм за канала 
Манич – водната връзка между Хвалинско и Черно морета 
(Приложение, фиг. № 3), както и за ветроходите с изобразени 
33-34 гребла на борд, т.е. с по 60-70 гребци. Писал съм за архе-
ологическите данни с откритите мед, медни и мидени изделия 
от центъра Варна в поредица обекти – хранилища и некропо-
ли като Карбуна, Хабашещи, Городница, Мариупол, Николск, 
стигащи до Завялово и Хвалинск в Саратовска област. Те със 
сигурност доказват наличието на морски търговски контак-
ти между културите от двете морета. Но известните данни за 
некрополите от двете страни показват, че наред с преноса на 
материални са били пренасяни и духовни ценности.6

5 Gallagher, R.  Cart Ruts and stone Cirkles: Azerbaijan International. 
https://azer:com/aiwed/ categories/magazine/_folder/103_articles/103_
cart_ruts.html
6 Попов, С. Халколитната цивилизация Варна. Варна, 2014, с.176-
211,216-219; Попов,Светлозар. Загадъчните хаманджийци.Варна, 
Пролетни дискусии, 22-23.04.2017. www.istor-konf-varna.com; По-
пов, С. Молдова – контактна зона в епохата на късния халколит. 
Комрат, януари 2017;  Попов, С. Морски търговски и културни връз-
ки между праисторическите центрове Варна и Хвалинск (по Сред-
ното Поволжие), конф. на СУБ – Варна, Варна, 30.09.2017; Попов, С. 
Шабла (хаманджийци) – Карон лимен (карийци). Паралели и хипо-
тези. Конф. 21.10.2017, Шабла (под печат). www.shabla-greencenter.
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Да обобщим. Днес разполагаме с многобройни и убедител-
ни свидетелства за наличието на корабоплаване между Черно 
и старото Хвалинско море в епохата на неолита и халколита. 
Нещо повече, може да приемем, че първите мореплаватели 
в Черно море – т.нар „хаманджийци” представляват населе-
ние дошло и отседнало в Добруджа, идвайки от Каспия. Ако 
корабоплаването между двата водни басейна в древността е 
факт и ако културата Хаманджия води корените си от богато-
то на морски традиции каспийско население, тогава можем 
да приемем, че корабоплаването е факторът, спомогнал за 
благоприятното развитие на културите от западното понтий-
ско крайбрежие. Балканските култури са познавали ранното 
земеделие, скотовъдството и керамичното производство, вне-
сени от Анатолия. Те обаче не са разполагали с транспорт. 
Тази празна ниша запълват мореходците от Каспийско море – 
известните ни хаманджийци. Точно тяхната намеса се оказва 
решаваща за икономическия подем на западнопонтийските 
култури Хаманджия и Варна. Достатъчно ли е обаче това и 
позволява ли ни то да говорим за културен център, намирал 
се някъде в областта на Прикаспието? 

Засега науката не коментира подобен въпрос и не познава 
такъв културен център, а се е вторачила изцяло в неолитна 
Анатолия. Ако съм прав, следва да допуснем, че такъв цен-
тър е съществувал около VI-V хил.пр.Хр. Трябва да го локали-
зираме в Прикаспието и близкото Южно Приуралие. Цел на 
настоящата работа е да отговори на въпроса какво е предста-
влявал този център, от кога датира и какво още, освен корабо-
плаването, е дал той на човека.

Повдигнатата идея по никакъв начин не поставя под съм-
нение и не търси преоценка на известното относно ролята и 
мястото на предноазиатската култура за развитието на ран-

info; Димов, Т. и С. Попов. Некрополът – цивилизационно наслед-
ство на балканския неолит в световната културна съкровиищни-
ца. VI Пролетни дискусии на сдружение „Блгария – дух и култура”, 
22-23 април. www.istor-кonf-varna.com;  sdrujenieduhikultura@abv.
bg; Попов, С. Некрополите като индикатор на културни импулси в 
праисторията. Първа Редовна научна конференция на ИСИХ, Гор-
на Оряховица, 04-05 ноември 2017 г. 
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ното земеделие и скотовъдство. Не така стои обаче въпросът с 
керамиката. Защото, ако керамичният неолит в Предна Азия 
датира от VII хил.пр.Хр., то днес учените знаят добре много 
по-ранни керамични находки, като прочутата „Венера от с. 
Долно Вестоница” (Приложение, фиг. № 4) и хилядите антро-
поморфни и зооморфни фигурки от печена глина от с. Долни 
Вестонице в района на моравския град Микулов, датирани на 
около 30 хиляди години. Те са дело на кроманьонци от гравед-
ския период на късния палеолит.7

Не по-малко знаменателни в случая са и откритите костни 
останки от хора (25 възрастни и 6 деца) и свидетелствата за 
ритуали с човешки черепи, като символични трепанации на 
живи хора и изготвянето на чаши от черепи – две твърде спе-
цифични манипулации с черепи, първата от които изисква 
изключителни знания и умения от областта на медицината.8 

Колкото и изумително да изглежда казаното, то съвсем не е 
единственото. В подкрепа на това нека допълним откритите в 
пещера в Южна Англия три черепа на кроманьонци отпреди 
15000 години, превърнати в чаши.9

Откриването на керамични фигурки на 30000 г. си е истин-
ска сензация. Днес обаче е известно, че първите грънчари на 
земята, изработвали глинени съдове, се оказват далече на из-
ток: в Южен Китай – ХVI хил.пр.Хр., по поречието на р. Амур 
в Далечния Изток – ХIV хил. пр.Хр., на японските острови и 
в Западен Сибир – ХI хил.пр.Хр.10 Тези археологични данни 

7 Найт, Кристофър и Робърт Ломас. Машината на Уриел. С., 2006, 
с.17-19.
8 Медникова, Б. Трепанации в древнем мире и култ головы. Москва, 
2004,file:///F:/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD 
% D 0 % B 0 % D 1 % 8 6 % D 0 % B 8 % D 0 % B 8 % 2 0 % D 0 % B 2 % 2 0
%D0%B4%D1%80% ...; Попов, С. Черепът в българската обредност – 
праисторически корени. – http://www.istor-konf-varna.com
9 Древните британци си правели чаши от черепи. Inews.bg/Древни-
те-британци-си-правели-чаши-от-черепи_la_i_27091.html
10 Найт, Кристофър цит.съч., с.118;  Ръдгли, Ричард. Изгубените 
цивилизации на каменната ера. www.bard.bg/book-excerpt/?id=739;  
Грънчарство – https://bg.wikipedia.frg/wiki/Грънчарство.
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недвусмислено показват къде и кога се появяват ранните ке-
рамични изделия. И същевременно развенчават мита за на-
чалото на керамиката в Предна Азия.

Струва си човек да се замисли върху всичките тези много-
бройни находки, защото те със сигурност показват, че керами-
ката има далеч по-ранна история от тази, приета днес от съ-
временната наука. В случая интересното е, че се открива на 
толкова отдалечени места: в Централна Европа, Китай, За-
паден Сибир, Далечния Изток и на японските острови, като 
в последните два случая тя се свързва със загадъчните айни. 
А това показва, че колкото и да са отдалечени помежду си 
тези земи, като че ли навсякъде керамиката е дело на хора, 
принадлежали към протоевропеидния антропологичен тип. 
Казаното е особено важно, доколкото подсказва определено 
родство между носителите на тази ранна керамична култура. 
Но освен това за наша изненада ни насочва в посока на север, 
а не на югоизток към Плодородния полумесец. 

В редица митологии грънчарят се представя в образа на 
божество или културен герой – Творец на хората или на ми-
розданието, които той създава от глина. В някои архаични 
общества грънчарите са образували особена свещена група с 
жречески функции, превръща се с времето в самостоятелна 
каста, каквато практика има в древна Япония, Цейлон и в 
много части на Индия. Самата работа на грънчаря често е 
съпровождана с редица ритуални актове. В Западна Афри-
ка грънчарството е изцяло женско занятие, като се смята, че 
грънчарката притежава свръхестествени способности, пре-
връщайки земята в „жива глина”. Поради това тя може да 
встъпва в брак единствено с мъж-ковач, чиито метални изде-
лия се правят на огън, подобно на глинените. В някои култу-
ри грънчарката и ковачът изпълняват жречески функции.11

От казаното за грънчаря в енциклопедията „Мифы наро-
дов мира” научаваме, че в древността на него са гледали като 
на особена персона, след като работата му е свързана с изгот-
вянето на изделия от глина или според древните представи – 
от плътта на Майката земя. В това праисторическите хора 

11 Гончар. – В: Мифы народов мира (МНМ), Т.1, 2008, с. 256-257.



32

откривали Божията намеса за създаването на човека, а и на 
природата. Тъкмо поради тази причина свързват грънчар-
ството с женското начало и прякото участие на жената като 
създателка на живота в грънчарската дейност. А това ни от-
вежда към времето на матриархата и напомня за хилядите 
глинени Венери от Долно Вестонице. 

Допълнителна светлина по въпроса предлага Харалд Хаар-
ман. Търсейки корените в митологичните представи на хора-
та от т.нар. Стара Европа, авторът отбелязва: „Към най-ста-
рите слоеве на митичните предания в културите около Черно 
море спадат митовете за женските божества. На юг тези най-
стари представи могат да се проследят в митовете от пред-
гръцкия период в гръцката митология, а на север – в разка-
зите на уралските и особено на угро-финските народи.” Сам 
той е впечатлен от наложилото се мнение, че „елементарните 
мотиви и детайли сочат към реликти от прастара религиозна 
идеология, чието възникване е през епохата от края на лед-
никовия период (Hultkranz, 2001). Тук спадат по-специално 
идеите за женските духове-пазителки и култа към плодови-
тостта, които се асоциират със „статуетките на Венера” от 
ледниковия период (Conrad et al. 2009).”12

Така големият съвременен палеолингвист уточнява за кои 
точно северни народи говори митологичната енциклопедия, 
наричайки ги с името им – „угро-фини”. Конкретизира жен-
ските фигурки на „господарката на огъня” или „пазителката 
на огъня” със „статуетките на Венера”, като ги отпраща към 
времето на ледниковата епоха, която включва и времето на 
късния палеолит.

Сега вече нещата стават значително по-определени. Каза-
ното от Хаарман разкрива времето, мястото и главния дви-
жещ фактор – угро-фините, свързан с появата на ранните 
керамични женски статуетки. Това ни отвежда при оная най-
ранна племенна общност кроманьоиди-протоевропеиди от 
Приуралието от времето на късния палеолит, от която по-къс-
но се отделят уралските народи. Така разбираме къде трябва 

12 Хаарман, Харалд. Загадката на Дунавската цивилизация. С., 
2015. с.113.
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да търсим огнището на първата керамика и защо тази ранна 
керамика се открива в Сибир, на японските острови и в Цен-
трална Европа. Разбираме къде, кога и кой е бил свързан с 
този културен център. И че той няма пряка връзка и не е при-
емник, а дори е много по-ранен от културата в Предна Азия. 

Впечатляващи са представите за появата на керамиката в 
митологията на волжките българи. Според нея първите хора 
имат за баща алпа вълк Барис. Съгласно легендата, изпича-
нето на земята с огън и дори първото топене на метали също 
са негово дело.13 Пак според митологията на волжките бъл-
гари, те са потомци на вълка и по неговото име се нарекли 
„българи”.

Дотук говорихме за огъня и керамиката на хората от Волго-
Уралието, а митологията ги свърза с алпа вълк Бури (Булг). 
По интересна следа ни отпраща и образът на вълка. Защото 
знаем, че именно вълкът е първото опитомено от човека жи-
вотно. Това се е случило още в края на палеолита, някъде през 
ХV хил.пр.Хр. А самото опитомяване е продължило като про-
цес повече от 10000 години, както показват това свидетелства 
от Франция, Украйна и Русия.14

Тези данни от последните години опровергават наложена-
та теза за опитомяването на вълка в Предна Азия и показват, 
че това е станало много по-рано и на съвсем друго място. Ин-
тересни въпроси повдигат и кучешките кости, открити при 
Лепенския вир – мезолитна стоянка на тераса над р. Дунав 
до Белград. Защото стоянката не е свързана с миграцията на 
неолитно население от Анатолия, а е местно явление, породе-
но от долнодунавската палеолитна култура. Затова и наме-
рените тук кости на кучета поставят под въпрос вноса му с 
анатолийското неолитно население в края на VII хил.пр.Хр.

Така рисуваната картина впечатлява и повдига въпроса – 
кой и къде е опитомил вълка? Забележете времето и мястото, 
и го съпоставете с времето и мястото на ранната керамика, 

13 Бащу Микаил. Сказание за дъщерята на хана. С., 1997, куплети 
15-35; Джагфар тарихы. Оренбург, Т. 2, 1994, с.7, 60, 68-69.
14 Опитомяване. https://bg.wikipedia.org/wiki/Опитомяване#D0. 
A5.DO. B8. D1.89.D0. BD.D0. B8.D1.86.D0.B8.
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за което говорихме. Сходствата са видими. И в двата случая 
става дума за късния палеолит, все някъде преди около 25-30 
хиляди години и все някъде на север от Предна Азия, в по-
яса около 40-50° с.ш., обитаван по това време от кроманьонци. 
Така разбираме, че хората, които са опитомили вълка, следва 
да са били същите като тези, изготвили първите керамични 
фигурки с образа на Великата Богиня-майка. 

Културата на Огъня и ранната керамика ни водят до об-
раза на грънчаря и алпа-вълк Барис (Бури, Булг). Той пък от 
своя страна ни отпрати към опитомения вълк и първия верен 
другар на човека – кучето, което ще рече – до опита и пред-
ставата за първата доместикация – епохално достижение в 
историята на човека. И всички тези постижения са дело на 
ранните кроманьонци, дълго преди възникването на култур-
ния център в Предна Азия. Ако към това допълним казаното 
за обредите, свързани с култа към черепа, вече не може да 
имаме съмнения. 

Още с появата си кроманьонците са достигнали завидни за 
времето си културни достижения и са формирали един култу-
рен център в района на Волго-Уралието, в близост до старото 
Хвалинско море. Той със сигурност е бил по-ранен от извест-
ния ни център в Предна Азия и е бил обединен около култа 
към вълка, когото приема за свой тотем и родоначалник. Този 
култ има за резултат първата доместикация на диво живот-
но в историята и появата на кучето – най-верният другар на 
човека. Този културен център е спомогнал за разпростране-
ние на ранната керамика и на сложна култова система с култ 
към черепа и на съответните обреди и ритуалии в посока на 
запад, към Европа, и на изток към Сибир и японските остро-
ви. По-късно достижение на същия център става и ранното 
корабоплаване, отвело още през неолита и халколита мест-
ните мореплаватели на югозапад към Черно море, а след от-
варянето на Босфора – към Егейско и Средиземно морета, до 
преддинастичен Египет. Не е изключено тази култура да се е 
разпространила и на юг към Предна Азия.

Този извод е нова отправна точка за бъдещи изследвания. 
Но дори и сега – преди да сме го проучили по-подробно – и 
в този си вид известното дотук е достатъчно да изкажем хи-
потезата, че морският характер на културите по Западното 
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Черноморие – Хаманджия и Варна, трябва да има и своите 
каспийска основа. Обективността изисква да признаем, че в 
съдържанието на тези две култури ясно се различават две гру-
пи отличителни белези – едните южни, анатолийски, а втори-
те северни – с подчертан морски херектер. А това означава да 
приемем, че в генезата на културите Хаманджия и Варна са 
участвали два отделни културни центъра – известният южен 
център в Анатолия, довел до неолитизацията на Балканите 
като цяло. В случая с двете западнопонтийски култури отчет-
ливо място заема и морската култура, дошла в Добруджа от 
Прикаспието. Именно тя води корените си от втория културен 
център, взел участие при формирането на праисторическите 
култури по Западното Черноморие – първоначално на култу-
рата Хаманджия, а по-късно и на Варна. 

Приложение

фиг. № 1 – украшения от егейски миди, 
намерени в с. Дуранкулак
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фиг. № 2 – рекострук-
ция бреговете на ста-
рото Каспийско море 
с Прикаспийската ни-
зина и канала Манич, 
свързвал Каспия с Чер-
но море.

фиг. № 3 – петроглифи на кораби
от Каспийско море

фиг. № 4 – „Венера от Долни Вестонице” – 
керамична фигурка на 30 000 г. 
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ЗЛАТНИТЕ ИЗДЕЛИЯ ВЪВ ВАРНЕНСКИЯ 
НЕКРОПОЛ – СЪСТАВ, МАКРОСТРУКТУРА И 

ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

инж. д-р Йордан Бояджиев, ТУ – Варна 

Варненският халколитен некропол е едно от големите ар-
хеологически открития на XX век. Значителното богатство на 
метал потвърди по категоричен начин, че люлката на най-
ранното металодобиване и металообработване в Древния свят 
се намира в Югоизточна Европа и то на територията на днеш-
на България. Некрополът се датира в края на каменно-мед-
ната епоха (ок. 4400 – 4200 г.пр.Хр – некрополът е използван 
около 200 години) и датировката е направена по изотопа на 
въглерод 14 (радиоактивен). Изследван е костен материал от 
погребаните тук хора в лабораториите в Оксфорд (Великобри-
тания), Тюбинген (Германия) и Москва (Русия), като резулта-
тите от трите изследвания се припокриват. Некрополът пред-
хожда с почти 800 г. цивилизациите в Месопотамия и Египет. 
Само златните предмети, открити (досега) в проучените гро-
бове, са повече от 3000 на брой с общо тегло над 6,5 kg.

Анализът на златните предмети от Варненския халколи-
тен некропол показа, че те са получени основно чрез топене 
на златото и леенето му в прости леярски форми и последва-
що коване. Използвано е самородно злато, съдържащо Ag и 
Cu, като количествата на сребро и мед съответстват на при-
родните концентрации на тези елементи в златото.

Според изходната заготовка златните изделия от Варнен-
ския некропол могат да се разделят на три вида – направени 
от тел, от пластина или отливки. Въз основа на резултатите 
от металографските изследвания на находките, предполага-
емите основни технологични модели на изработка, следвани 
от праисторическите майстори-металурзи, са няколко. Как са 
изработвани?

При предметите от тел с кръгло или с правоъгълно на-
пречно сечение на телта първоначално стопеният метал е 
разливан в керамични или каменни форми за получаване на 
пръчкообразни заготовки. Те са развалцовани между камен-
ни плочи, полирани с пепел, кожа и фин пясък, след което 
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са формообразуващо огъвани около цилиндрична форма от 
биологичен (вероятно костен) или каменен материал до пръс-
теновидна или спираловидна форма. Спираловидните висул-
ки са изработени по същия начин, но от развалцована лента, 
огъвана около цилиндричната форма на няколко оборота до 
спирала.

За изделията, направени от пластини, технологичната по-
следователност за изработката е следната: леене на пластино-
видни заготовки (вероятно в керамични или каменни форми), 
после калибриращо коване до определена дебелина, след това 
изрязване със секач или нож по външния контур на предме-
та; следват довършителни операции (огъване, профилиране, 
точкуване, пробиване, полиране).

Голяма група предмети от Варненския некропол могат да 
се приемат за типични отливки. Те са полирани след изваж-
дането на готовия предмет от формата. В микроструктурата 
им се забелязват неразтворени примеси.

За да се определи чистотата на метала, са изследвани едно-
типни предмети (полусферични апликации). От резултатите 
на измерванията на плътностите им и от количественото раз-
пределение на екземплярите с различна плътност могат да се 
направят следните по-важни заключения:

Апликациите са изработени от златна сплав, като процент-
ното съдържание на златото варира от технически чист метал 
(24 карата) до 50% злато, съдържащо сребро, мед и други при-
меси (12 карата);

Големият диапазон на разсейване на химическия състав 
свидетелства за използването на различен изходен материал 
при изработката на апликациите и ако това е златоносен раз-
сип (пясък) или руден източници, то те са от няколко района;

Над 50% от находките са с плътност между 17 и 18 g/cm3 

(22 карата), което показва един основен суровинен източник с 
висока проба на златно съдържание (над 90% злато).

До момента обаче липсват сравнителни изследвания, които 
биха позволили локализацията на източниците на суровина-
та, от която са изработени златните предмети на Варненския 
халколитен некропол. 

Кои са възможните източници на металите? Основателно 
се поставя въпросът дали тези метални находки са дело на то-
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гавашните хора, живеещи в района на Варна, или са прене-
сени от по-далечни земи. Очевидно отговорът на този въпрос 
трябва да се търси в комплексното оценяване на всички ар-
хеологически находки от тази епоха в този географски район. 
Откритите край Варна златни находки в пъти надвишават и 
като брой, и като тегло аналогичните, намерени от тази епо-
ха в целия свят, взети заедно. Изследването на предметите 
от Варненския некропол недвусмислено показва едно високо 
стъпало на технологичното развитие в обработката както на 
металите, така и на неметалните суровини – кремък, други 
скали и различни минерали. Няма съмнение, че знанията и 
уменията на местното население са напълно достатъчни за 
изработката на разглежданите предмети от местни майстори.

При изследване на праисторическата медна металургия е 
установено, че през късната каменно-медна епоха функцио-
нира мрежа от металургични центрове. Те са обменяли су-
ровини, предмети, техника и знания, свързани с обработката 
на металите, при което Варненският металургичен център е 
водещ за региона. Металургичното производство се развива в 
рамките на поне две специализирани професионални групи – 
на добиващите метал (рудари-металурзи) и на изработващи-
те предмети (леяри-ковачи).

По-голямата част от медните изделия, открити във Вар-
ненския некропол са направени от мед, добита от рудника 
Ай Бунар, Старозагорско (30% от находките) и от Бургаския 
регион (19%). Като други източници са определени и Родопи-
те (17,5%), Панагюрско (17,5%) и районът на Малко Търново 
(10,5%) (Илиев, 2006).

Много по-интересен е въпросът откъде е добито златото. 
Медните руди са полиметални, но златото може да се извлече 
от тях само чрез прилагането на различни съвременни проце-
си, непознати на древните хора. Затова се приема, че сурови-
ната за златните предмети най-вероятно е от самороден руден 
източник или е добита чрез събирателство на разсипно злато 
от коритата на различни реки, за добива на което не са нужни 
някакви особено развити технологии. Това предположение се 
доказва от откритите неразтворени примеси в структурата на 
отливките.

Реките са и основното място, свързано с живота и контакти-
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те на хората тогава – както са установили археолози. Вероят-
но предците ни са намирали малки късове самородно злато 
по реките, сред речните камъни или по заливните речни те-
раси след голям порой и те са привличали вниманието им със 
своя блясък.

Както е известно, Варненско, както и цялата Североизточ-
на България, от геологична гледна точка не се свързват със 
златни находища. Разбира се, съществува вероятност добивът 
на злато за някои от предметите от Варненския халколитен 
некропол през разглеждания период (преди 6000 години) да 
е от орудявания с незначителни от съвременна гледна точка 
размери, които вече са изчерпани. По-вероятна обаче изглеж-
да друга възможност: разсипното злато, продукт на интензив-
ните процеси на изветряне и транспортирано от повърхностно 
течащите води, може да бъде намерено на големи разстояния 
от рудния източник. Например по р. Снейк Ривър (Монтана, 
САЩ) златинки се намират на 400 km от залежа.

Тази особеност, както и описаните неразтворени примеси 
в структурата на изследваните златни предмети от Варнен-
ския некропол ни накараха да проверим златоносността на 
реките, намиращи се в обхвата на тридневен преход от обекта 
и по-специално такива, чиято топонимия е свързана със зла-
тото (напр. съдържащи думата „перпера”). Такова е и името 
на реката, минаваща между гр. Бяла и Обзор – Перперидере. 
Анализът на шлихови проби от долното течение на р. Перпе-
ридере показват следи и от наличието на злато. А проба от 
горното течение на река Луда Камчия от притока Ӝ Нековска 
река, съдържа златинки, по-големи от 0,1 mm.

Макар че при промиване на взетите проби да беше откри-
то твърде малко количество злато, резултатите дават косвено 
потвърждение на хипотезата за златоносността на реките по 
северните склонове на източна Стара планина в близост до 
Варна. Разбира се, от днешната рационална гледна точка, 
изискваща рентабилност на добива, те са неперспективни за 
златодобив. За древния човек обаче са един макар и беден, но 
все пак източник на важна суровина.

От проведените изледвания и извършените от нас про-
бовземания, можем да предложим хипотезата, че за изра-
ботка на златните предмети от Варненския халколитен 
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некропол са използвани няколко суровинни източника. 
Предполагаме, че основният източник е разсипно злато, 
събирано от горното течение на река Луда Камчия и притоци-
те Ӝ в района на Котел, Катунище и Градец. Там и след 6000 
години все още може да се добие злато. 

Широкото разпространение на древни златни метални на-
ходки в ареалите на реките показва, че там, на място, е има-
ло металургични центрове, където е преработвано това зла-
то. Съществувала е съвсем тясна и непосредствена връзка от 
типа златодобивно находище – металургичен център.

Има вероятност добивът на злато за някои от предметите от 
Варненския халколитен некропол през разглеждания период 
(преди повече от 6000 години) да е от орудявания от незна-
чителни от съвременна гледна точка размери и да е бил из-
черпан. Една от хипотезите, изказана от геолога В. Атанасов, 
сочи като възможен руден източник пещерите около Мадар-
ското плато. 

Има също така теренни геоложки проучвания на руски 
(тогава съветски) учени веднага след Втората световна вой-
на (засекретени), които са установили в района около Обзор 
локални находища (дайки) от полиметални руди, съдържащи 
злато.

Може да се правят предположения кой е най-вероятният 
район – източник на злато за изработка на предметите. На-
пример, за сплавта на златната гривна от гроб 4 се предпола-
га съдържание под 10 % примеси на Ag и Cu и най-вероятен 
източник е Странджанско-Сакарският район. 

По-вероятна обаче изглежда другата възможност – начало-
то на извличането на златото и металодобива да е свързано 
с алувиалното (разсипното) злато в пясъчните наслагвания 
около реките и потоците.

ДВА ПРИМЕРА
Най-богати на златни находки са гробове № 1, 4, 36 (симво-

лични) и № 43 (с намерен човешки скелет). Затова и структур-
ните изследвания са направени основно на златни предмети 
от тези гробове, а от другите находки са изследвани златни 
предмети с по-различна форма и забелязана при визуален 
оглед технологична особеност (следи от обработка, дефекти и 
т.н.)
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Групата на изковките е с богато разнообразие на предмети 
по форма, големина и вид на пластичната обработка. Част от 
тях вероятно са изковавани направо от по-крупни късове са-
мородно злато, а друга част от предварително ляти заготовки, 
най-често пластини.

Някои златни предмети от Варненския халколитен не-
кропол са т. нар. отливки. Типичен представител е „Нако-
нечник” – тънкостенен цилиндър с изпъкнало с отвор дъно. 
Изработен е от златна сплав, съдържаща 10% Ag и 0,55% Cu. 
Макроструктурният и фрактографки анализ установи, че той 
е получен чрез леене в двуделна форма със „сърце” с послед-
ващо шлифоване на външната повърхнина. 

Последователността на работа на древните металопроизво-
дители най-вероятно е била следната: 1. извличане на теж-
ката златоносна фракция; 2. стопяване на добития златен 
материал; 3. директно разливане на златната стопилка във 
формовъчна леярска смес (пръст) или в предварително под-
готвени керамични или каменни форми.

За изготвянето на керамични форми за отливане най-веро-
ятно е използвана сива труднотопима глина от разлом около 
гр. Белослав.

Следваща обработка след леенето е коване до определена 
дебелина. Вероятно в началото коването се е извършвало с 
обли камъни, както е изобразено в една египетска гробница. 
Наковалнята би могла да бъде с дървена основа и поставена 
каменна плочка върху нея или изцяло каменна. Възможно е 
и пресоване на заготовката между две каменни плочи. Основ-
ни инструменти за коването са каменните чукове, каквито са 
намирани в много праисторически обекти на територията на 
България.

От златния лист с кремъчен нож или с меден секач (такива, 
както и каменен чук са открити в някои гробове в некропола) 
чрез изчукване са изрязвани предмети с определена форма. 
Последните операции са били калиброване на размер и поли-
ране на външната повърхност. При някои от златните пред-
мети (златно мънисто) се наблюдава опит за рязане, вероятно 
чрез кремъчен нож върху дървен дорник.

Друга използвана механична обработка е пробиването. 
Има много намерени медни шила, с които би могло да се про-
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бие по-тънка пластина. По външните белези на изследвани-
те артефакти можем да обобщим няколко различни техники 
на пробиване, използвани за обработката на предметите от 
Варненския некропол – пробиване на метални пластини чрез 
удар по инструмент с кремъчно или костно острие. Непра-
вилната форма на отвора и силно изразената изпъкналост от 
едната страна на пластините и вдлъбнатина от другата по-
казват, че металът е бил деформиран и разкъсан от острие на 
примитивен инструмент. Практикувано е и пробиване чрез 
въртене (на ръка или с помощта на пробивен лък) – вероятно 
с кремъчно острие. За него са характерни правилни кръгли 
отвори с наличие на фаска. Друг възможен вид пробиване е 
с помощта на въртене на медна или костна тръбичка и из-
ползване на пясък или друг абразив – вероятно прилагано 
при материал с по-висока твърдост. Полирането присъства 
при почти всички от намерените предмети във Варненския 
халколитен некропол. Вероятно се е извършвало с фин пясък, 
пепел и кожа. 

В заключение можем да поствим на научните среди – хи-
мици, геолози, металоведи, археолози и всички, които желаят 
да работя по тази интересна проблематика, следните въпроси:

1. Варненското злато като количество, брой и вид на пред-
метите е уникално за епохата си, но заедно с него съпътству-
ват и каменни, керамични и медни предмети, по-голямата 
част от които са инструменти за изработка именно на златни-
те предмети. В технологията е известно, че за да извършваш 
и най-простата металообработка е необходимо да разполагаш 
със съответния инструмент. Варненският музей в това отно-
шение е уникален, т.к. е богат на находки от района именно 
на инструменти от кремък, кости и мед от епохата на нео-
лита. В този смисъл въпросът къде са изработвани златните 
предмети до голяма степен се предопределя.

2. Някои от предметите на варненското злато изискват при 
тяхната обработка умения и инструментариум, които са на-
трупани в течение на десетки, а може би и стотици години, 
което ще рече, че преди тези предмети са изработвани и дру-
ги. В този смисъл не бих се изненадал от бъдещи открития на 
по-стари златни артефакти в района.

3. Богатата на злато и сребро по-късна тракийска култура 
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по нашите земи е неслучайна, т.к. металодобивът и металооб-
работката са не само суровинно и териториално зависими,  но 
и силно определени от натрупания опит и традиции от чове-
ка, населявал тази територия.

Tегловно разпределение по гробове на златните находки от  
Варненския халколитен некропол и общ вид на предметите 

Варненски халколитен 
некропол – снимка от 
вертолет
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Класификатор златни находки, според 
технологичната изработка

                            
Предмети, изработени  Предмети от тел
от златна тел с кръгло сечение

 

Предмети от тел Предмети, изработени 
с правоъгълно сечение от златна ламарина

Равнинни

 

Прости равнинни пластини  Равнинни пластини
(кръг, триъгълник, правоъгълник) със сложна геометрия
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Обемни Обемни пластини, 
 изработени по външен контур

 
Обемни пластини със  Отливки
сложна конфигурация 

 

Изработени в Изработени в двуделна 
открита форма форма без сърце

 

Изработени в двуделна  Изработени в сложна
форма със сърце съставна форма или 
 по стопяем (восъчен) модел
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ЗА ДИАЛОГА МЕЖДУ КУЛТУРИТЕ 
И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КУЛТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

д-р Даниела Тодорова, гр. Шабла

През май 2017 г. Европейският парламент и Съветът на 
Европейския съюз определиха 2018 за Европейска година на 
културното наследство (ЕГКН). Инициативата цели да се под-
помогне процеса по утвърждаване на стойността на културно-
то наследство на Европа като общ ресурс. Стремежът е да се 
популяризира и по този начин да се повиши осведомеността 
за общата история и общите ценности, както и да се засили 
чувството за принадлежност към едно общо европейско прос-
транство. 

Този политически акт е пряк наследник на решението, 
което Генералната асамблея на ООН взема на своята сесия 
през 1986 г., когато се провъзгласява периода 1988-1997 г. за 
„Всемирно десетилетие за развитие на културата”. Тогава се 
формулират четири основни цели: отчитане на културния ас-
пект на развитието; утвърждаване и обогатяване на култур-
ната самобитност; разширяване на участието в културния 
живот; съдействие на международното културно сътрудни-
чество. Именно последната, четвърта основна цел, непосред-
ствено се съотнася с въвеждането на т. нар. „нови форми на 
солидарност”1, чрез които се отваря голямата тема за „диалога 
между културите”.

Много актуален днес е въпросът за „диалога между култу-
рите”. Това е тема, която отразява световен процес, при който 
се търси диалог не на ниво индивиди, групи или общности, 
а по-скоро диалог като следствие от взаимодействието между 
всички тях, мислени като субекти на общи процеси, формира-
ли определени култури/цивилизации. 

В една от поредните план-програми на ЮНЕСКО, в раздел 
посветен на „правата на човека”, се набелязват две основни 

1 Резюме мероприятий касающихся Всемирного десятилетия разви-
тия культуры. ЮНЕСКО. Париж, 1988, с. 66, с. 81. 
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тенденции: едната – към „повишаване на уважението към 
културната идентичност на индивидите, групите, нациите, 
регионите” и втората – към разширяване на възможностите 
за диалог между тях, в който ще се осъществява „открива-
не на всяка култура към всички други в една все по-широка 
международна перспектива...”2

С обявяването на 2018 за Европейска година на културно-
то наследство ЕС продължава заложената в края на XX-тото 
столетие тенденция и прави ново усилие за преминаване от 
вглеждане в уникалността на собственото наследство към ин-
терес и зачитане на културното наследство на другите.3

В труда си „За диалога на цивилизациите” Роже Гароди от-
белязва: „Това, което е прието да се нарича Запад се ражда 
най-напред в Месопотамия и Египет, т. е. в Азия и Африка”. 
Ние бихме го коригирали – в Дуранкулак и Варна. Този ци-
тат е важен не за да полемизираме направеното съждение, 
а за да се обоснове твърдението, че диалогът на културите/
цивилизациите предполага тяхната предварителна иденти-
фикация. А тази предварителна идентификация може да се 
случи, когато има съзнание за различните културни потоци, 
от които се изгражда всяка по-крупна културно-историческа 
конфигурация на човечеството.

Като се вглеждаме в собственото си минало, това по свое-
образен начин повишава психологическата чувствителност 
към общото и специфичното в историята на културите въоб-
ще. Старите цивилизации са завещали на всички следващи 
цивилизации определени културно-исторически характерис-
тики и елементи, които стават градивна част на настоящите. 
В този смисъл Европейската цивилизация е резултат от едно 
много по-богато и многообразно културно наслояване и унас-
ледяване.

Диалогът между културите изразява грижата за опазването 
на световното културно наследство с богатството и многообра-

2 Plan а moyen terme 1977-1982, UNESCO, p. 11-13.
3 Съобщение на Комисията до Европейския Парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на ре-
гионите. Брюксел, 22.7.2014 г. COM (2014) 477 final.
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зието на неговите традиции и ценности. Осъщественият диа-
лог между културите позволява да се надскочат всички етно-
центристки представи за културна уникалност и да се видят 
по-разширено световните измерения на човешката култура. 

Културното наследство се състои от ресурсите, наследени 
от миналото във всички форми и аспекти – материални, не-
материални и цифрови (създадени като цифрови и цифрови-
зирани), включително паметници, места, пейзажи, умения, 
практики, познания и изражения на човешкото творчество, 
както и колекции съхранени и управлявани от обществени и 
частни организации като музеи, библиотеки и архиви. То про-
изхожда от взаимодействието между хора и места във времето 
и постоянно еволюира. Тези ресурси имат голяма стойност за 
обществото от културна, екологична, социална и икономиче-
ска гледна точка и поради това тяхното устойчиво управле-
ние представлява стратегически избор за 21-ви век;4

Културното наследство има вторични ефекти в различни 
сектори на икономиката. Така например се преценява, че 
туризмът допринася с 415 милиарда евро за БВП на ЕС5 и 
3,4 милиона туристически предприятия дават работа на 15,2 
милиона души,6 като много от тях са свързани с културното 
наследство, пряко или непряко. 27 % от туристите в ЕС зая-
вяват, че културното наследство е ключов фактор при избора 
на дестинация за пътуване. През 2013 г. 52 % от европейските 
граждани са посетили поне един исторически паметник или 
обект, а 37 % — музей или галерия в своите държави, докато 
19 % са посетили исторически паметник или обект в друга 
държава от ЕС.7 Културното наследство, следователно, може 

4 Заключения на Съвета на Европейския съюз от 21 май 2014 г. 
относно културното наследство като стратегически ресурс за устой-
чива Европа (2014/C 183/08), чл. 2.
5 www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/european_union2014.
pdf;
6 epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tourism_
industries_–_economic_analysisс
7 Проучване на Евробарометър за нагласите на европейците по от-
ношение на туризма
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да подпомогне градове и региони да си създадат име като при-
влекат таланти и туристи.

Все по-интензивен е процесът на търсене на интегриран 
подход към културното наследство на Европа като се изхож-
да от убеждението, че културното наследство е общ ресурс и 
общо благо. Като всяко друго благо то може да бъде уязвимо 
от свръхексплоатация и недостатъчно финансиране, което 
може да доведе до пренебрегване, упадък и в някои случаи, 
до забрава. Грижата за нашето наследство следователно е 
наша обща отговорност. Европейското културно наследство, 
както материално, така и нематериално, е наше общо богат-
ство – нашето наследство от предишните поколения европей-
ци и нашето наследство за тези, които ще дойдат след нас. То 
е незаменимо хранилище на знания и ценен ресурс за ико-
номически растеж, заетост и социално сближаване. То обога-
тява индивидуалния живот на стотици милиони хора, пред-
ставлява източник на вдъхновение за мислители и хора на 
изкуството, както и двигател за нашите културни и творчески 
институции. Нашето културно наследство и начинът, по кой-
то го съхраняваме и му придаваме стойност са основни фак-
тори при определянето мястото на Европа в света и нейната 
привлекателност като място за живеене, работа и посещение. 

Съвременното културознание се стреми да осмисли култур-
но-историческите процеси и тенденции, които да позволят па-
ралелното и сравнителното изследване на култури, общества, 
техните паметници, ценности, жизнени и философски пред-
стави и световъзприятия. Съгласно Тартуската московска 
школа и по-специално разработките на Юрий Лотман, нито 
един семиотичен механизъм не може да функционира като 
изолирана, обособена във вакум, система. Неизбежно условие 
за работата Ӝ се явява обособеността Ӝ в симиосфера – семио-
тично пространство. Културата пребивава в постоянен диалог 
с външното по отношение на нея пространство, структурира 
го по свой образ и подобие. Този диалог е екзистенциално зна-
чим и за самата култура – в хода на диалога самата тя също 
преобразува и развива своята идентичност: колкото повече 
външни връзки има, колкото по-разнообразни са те, толкова 
по-богата е културата. Освен това, диалогът има значение за 
качеството на вътрешно културните процеси. Много важно за 
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културата е способноста за автокомуникация (комуникация 
в отношението „аз-аз”). Резултат от автокомуникацията е от 
една страна разцеплението на „аз-а” на аз-предаващия и на 
аз-получателя на информация. От друга страна, автокомуни-
кацията се явява средство за постоянно поддържане на само-
идентичността.

Културата по Ю. Лотман бива мнемоническа култура (това 
е колективна памет, текст състоящ се от множество текстове), 
комуникативна култура (предаване на текста по различни 
канали за връзка) и креативна култура (създаване на нови 
текстове). Едно ново явление възниква като ново на фона на 
старото, новият текст винаги е свързан в диалогични отноше-
ния със старото, пази в себе си спомен за тях. И така, подобно 
на това, както отделният знак е лишен от единично същест-
вувание – на него му е необходим друг (обект в семиотиката 
на Пиърс, други знаци – в семиологията на Сосюр), на текста 
са необходими други текстове на културата – други култури. 
Знаците образуват текстовете, текстовете – културите, култу-
рите – семиосферите. Подобно на културното пространство, 
което се образува от всички текстове – създадени, създаващи 
се и можещи да бъдат създадени в дадена култура, така и се-
миосферата – това е култура на всички култури и среда га-
рантираща възможността за техните проявления и съществу-
вания. Поддържането на културната идентичност гарантира 
постоянната интерпретация на културния код – съвкупност 
от информации, необходими за съществуването на дадена 
култура, съдържащи се в различните текстове на същата 
тази култура.8

Общностите се стремят да утвърждават „своята” културна 
идентичност винаги на две нива: пред лицето на „своята” кул-
турна среда, но и на сцената на „световната” история. Вълну-
ва ги какъв е отзвукът от техния специфичен културен „знак” 
върху световната история. Те искат да съзерцават и анализи-
рат този „свой” културен знак във вид на културно-историче-
ско наследство на фона на обширния контекст на световната 

8 Семиотика культуры в Тартуско-Московской семиотической шко-
ле. Lotmaniana Tartuensia.
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култура.9 Диалогът започва там, където има пълноценен об-
мен на информация и ценности. Доброто разбиране на мина-
лото на групи хора и общности, по-доброто вглеждане в тех-
ните корени, неминуемо засяга тяхното настояще и бъдеще, 
и спомага за определяне и осмисляне на тяхната културна 
идентичност.

Каква е ситуацията по опазване на културно-историче-
ското наследство в България? Можем да кажем еднознач-
но – стряскаща! Аргументите за тази констатация са много-
бройни, но за целите на доклада ще приведем твърдението 
на проф. Диана Гергова: „Националната система за опазване 
на културно-историческото наследство е изцяло разрушена... 
настоящият Закон за културното наследство работи против 
опазването на културното наследство на страната ни. Той е 
добре премислен и в услуга на частния интерес, на полити-
чески и верски мотиви, но е обезоръжил професионалните 
институции и специалисти, и правомощията им да се проти-
вопоставят ефективно на необратимите процеси на разруша-
ване и обезобразяване на недвижимите културни ценности”.10 
Във въведението на доклада си „Законът за културното на-
следство, срещу културното наследство” проф. Диана Гергова 
пише: „Изложбата „Прокуденият дух на траките” представя в 
детайли трудностите, пред които се изпречват общество и спе-
циалисти, посветили се на една кауза – да обединят усилията 
си в спасяването, опазването и представянето на широките 
обществени кръгове на един от многобройните ценни, но раз-
рушаващи се археологически обекти със статут на национал-
на ценност – тракийската могила с кромлех при село Старо 
Железаре. И причината са колкото природните стихии, тол-
кова повече стихиите на хаоса, създаден от самите нас чрез 
абсурдни закони, взаимоизключващи се правила, нарушени 
права, маргинализиран професионализъм и обърнати в обра-

9 Михайловска, Е. Цивилизация и цивилизации. Теории и идеи на 
XX в. София, 1991, с. 33.
10 Гергова, Диана. Законът за културното наследство, срещу култур-
ното наследство. Фондация Credo Bonum и sos-starini.bg, с.5
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тен ред ценности”.11

Чрез подбрани знакови примери на увреждания на едни от 
най-значимите ни старини от национално значение и ролята 
на отделните институции проф. Гергова насочва вниманието 
към „проблемите на наследството и към необходимостта в За-
кона на културното наследство да бъдат въведени ясни крите-
рии, адекватни норми гарантиращи права, задължения и ви-
сок професионализъм, перспективна политика в опазването, 
ефективни последици за нарушителите, оптимално използва-
не на старините ни като фактор в устойчивото развитие на 
България”.12

Към същото апелира и настоящият доклад, като прикан-
ва всеки, който има отношение към културно-историческото 
наследство на България да направи зависещото от него, за да 
се спре това вандалско отношение спрямо историческата ни 
памет. Защото крайно време е да имаме адекватно решение 
за това как ще опазваме свидетелствата за миналото си и как 
ще утвърждаваме българската културна идентичност.

11 Пак там.
12 Пак там.
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120 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА
ВОЕННОМОРСКА БАЗА ВАРНА

о.з. капитан-лейтенант Пламен Петров, гр. Варна

На 17 ноември 2017 г. се навършиха 120 години от създа-
ването на Военноморска база Варна. Съгласно стара флотска 
традиция, тази кръгла годишнина бе отбелязана с ритуал по 
тържествено издигане на националното знаме, военномор-
ските флагове и флаговете за разцветяване. Бе отслужен мо-
лебен за здраве и успехи на военните моряци. В своето при-
ветствие командирът на Пункта за базиране – Варна кап.I 
ранг Георги Георгиев отбеляза: „има нещо символично в това, 
че Военноморска база Варна е разположена на мястото, къ-
дето завършва Аспаруховият вал – първото противодесантно 
защитно съоръжение издигнато от предците ни – основатели 
на нашата държава”.

За рождена дата на Военноморска база Варна се счита 12 
(24) ноември 1897 г., когато тя е създадена с княжески Указ 
№ 40 от същата дата. С него се постановява формирането на 
Морска част с щаб във Варна. 

За да се стигне до тази дата, тя има своята предистория. 
Една от главните последици от възстановяването на българ-
ската държава е създаването на българска армия, съответно 
и на флот. Началото на българския военноморски флот е по-
ставено на 31 юли (12 август) 1879 г., когато в Русе са издиг-
нати българските флагове на 4 парахода, 7 парни катера и 
1 работилница (Арсенал), подарени от Русия. Официалното 
наименование на новото военно формирование „Флотилия и 
Морска част” само говори, че отбраната на Черноморското 
крайбрежие влиза в плановете за развитието на въоръжени-
те сили на Княжеството. Само месец по-рано във Варна, на 
тържество по повод изпращането на княз Дондуков-Корсаков, 
бъдещият прочут руски адмирал и герой от войната (тогава 
лейтенант) С.О. Макаров вдига наздравица, в която пророче-
ски пожелава на „българското княжество да извъди достойни 
моряци”. 

В деня на тържеството в Русе е организиран морски праз-
ник и във Варна. Тука вече са подарените от Русия шхуна 
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„Келасура” и парните катери „Птичка” и „Варна”. Трите съда 
влизат в състава на Портовото капитанство във Варна, огла-
вявано от командира на „Келасура” лейтенант Леонтиев. Пор-
товото капитанство е първата българска морска държавна 
институция на младата ни държава. За съжаление открити-
ят рейд на тогавашното варненско пристанище не позволява 
презимуването на плавателните съдове и през 1880 г. Порто-
вото капитанство е закрито. Шхуната „Келасура” е заменена 
от парахода „Голубчик”. Необходимостта от него остава и през 
1888 г. то е възстановено от началника на Флотилията и Мор-
ската част полк. Панайот Ангелов. От Русе до Варна по же-
лезницата са превозени парните катери „Г. Раковски” (бивш 
„Олавчик”) и „Хаджи Димитър” (бивш „Варна”). През 1889 г. в 
Русенския арсенал е заложен нов парен катер за Черно море. 
Това е първият самоходен плавателен съд, построен в Бълга-
рия. На 1 (13) септември 1891 г. във Варна на новопостроения 
катер е дадено името „Амалия”. Нуждата от създаването на 
военноморска база на Черно море става все по-голяма и през 
1896 г. мичман 1 разред Станчо Димитриев съставя проект 
за бъдещето развитие на Черноморския флот. В него са пред-
видени доставката на 4 миноносци и 1 канонерка, производ-
ството на морски мини у нас, строеж на морски арсенал с док, 
създаване на семафорни станции и хидрографско бюро.

 На 12 (24) ноември 1897 г. с княжески указ Флотилията и 
Морската част се разделя на Дунавска флотилия със щаб в 
гр. Русе и Морска част със щаб в гр. Варна. Изборът на гра-
да е логично следствие от неговото разрастване, увеличава-
нето на стопанското му значение за страната и започналият 
строеж на модерно пристанище. Не на последно място има 
значение и близостта с княжеската резиденция Евксиноград. 
В следващите няколко десетилетия военноморската база във 
Варна ще остане единствената ни база на Черно море и почти 
всичко свързано с Флота е свързано и с нея. На 21 ноември 
(3 декември) 1897 г. е поставено началото и на най-старото 
поделение на Базата – Работилницата (Флотски Арсенал) с 
началник френският механик Андре Ламбер.

За първи началник на Морската част е назначен френски-
ят морски офицер капитан II ранг Пол Пишон. В началото на 
1899 г. Дунавската флотилия прекратява своето самостоятел-
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но съществуване и става част от Българския военноморски 
флот. Капитан 2 ранг Пол Пишон е назначен за Началник на 
флота. През 1898 г. е закупен от Франция учебният крайцер 
„Надежда”. Корабът е с водоизместване 717 т, дължина 65 м 
и ширина 8.28 м, енергетичната установка се състои от две 
парни машини по 3100 к.с. и развива скорост от 17 възли. Ар-
тилерийското му въоръжение включва две 100-мм, две 65-мм 
и две 47-мм оръдия. Снабден е с два 381-мм торпедни апара-
та. Същата година е приет във флота корабът „Калиакра” с 
водоизместване 80 т. Същият е построен в русенския Арсенал. 
Котелът и парната машина също са изработени там.

Новия XX век Военноморската база Варна посреща в със-
тав: учебен крайцер „Надежда”, Портово капитанство, Порто-
ва рота, Работилница и Машинното училище, преместено от 
Русе.

Сключен е договор за закупуването от Франция на 6 мино-
носци, една 240-мм и една 100-мм брегови батареи, спомага-
телния кораб „Камчия”, учебната яхта „Стрела” и 240 морски 
мини „Соте Арле”. Финансирането е осигурено с държавен 
заем от Франция. Миноносците са доставени на части и са 
сглобени в специално построения за това модерен за време-
то си Арсенал във Варна. Първите три миноносци – „Дръз-
ки”, „Смели” и „Храбри” са приети във флота на 5 (18) януа-
ри 1908 г., а останалите три – „Строги”, „Летящи” и „Шумни” 
през август 1908 г.

В Балканската война ВМБ Варна влиза с три основни 
структури:

– Подвижна отбрана – „Надежда” и отряда миноносци;
– Неподвижна отбрана – Минна част, бреговите батареи, 

Портово капитанство, Семафорна служба и Портова рота;
– Арсенал и брегови съоръжения.
В хода на тази война е постигната най голямата победа на 

българския военен флот – атаката на турския крайцер „Ха-
мидие” от отряда миноносци. В нощта на 7 срещу 8 ноември, 
по данни от разузнаването, отрядът, състоящ се от флагмана 
„Летящи”, „Смели”, „Строги” и „Дръзки” излиза през север-
ния проход на минното заграждение на Варненския залив и 
при пълна светомаскировка се отправя да пресече пътя на 
турския конвой. Командир на отряда е кап. II ранг Димитър 
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Добрев. Половин час след полунощ на 32 мили от Варна, вдя-
сно от курса е забелязан силуета на голям кораб. Постепенно 
се разузнава, че това е един от крайцерите – „Хамидие” или 
„Меджидие”. В 00:40 от флагмана е подаден сигнал за атака 
и 5 минути по-късно от разстояние 500-600 метра „Летящи” 
дава първия торпеден залп. В този момент започва ожесточен 
артилерийски обстрел от „Хамидие”. От по-близка дистанция 
атакуват „Смели” и „Строги”. Последен от отряда изстрелва 
торпедо „Дръзки”, командван от мичман I ранг Георги Ку-
пов. Изстрелът е даден от дръзкото разстояние 50-60 метра 
и е единственият успешен. Няколко секунди след него избух-
ва силен взрив и над „Хамидие” се издига висок воден стълб. 
Крайцерът е уцелен в носовата част, получава пробойна от 
около 10 кв.м. и единствено тихото море го спасява от потъ-
ване. Има 8 убити и 30 ранени. В атаката „Дръзки” получава 
само едно попадение от шрапнел в димохода си. На сутринта 
отрядът се прибира във Варна. В битката българските моряци 
дават само един ранен – подофицер-артилерист от „Смели”.

Включването на България в Първата световна война до-
вежда до развитие и модернизиране на военния флот. На 26 
май 1916 г. е вдигнат флага на първата българска подводни-
ца – „Подводнник 18”, с командир лейтенант Никола Тодоров 
и помощник-командир – бъдещият адмирал Иван Варикле-
чков. Друго принципно ново оръжие е водосамолетът. През 
ноември 1915 г. в района на базата е формирана германска 
водосамолетна станция. През януари 1916 г. към нея е прида-
дена българска учебна команда. На 1 май 1917 г. е обособена 
самостоятелна българска водосамолетна ескадрила с коман-
дир лейтенант Иван Михайлов, сменен през следващата го-
дина от лейтенант Сава Иванов.

Когато говорим за участието на ВМБ Варна в Първата Све-
товна война, не може да не споменем десанта в Балчик и Ка-
варна. На 5.09.1916 г. в полунощ от Варна потегля отряд от 
пет миноносеца с 3 големи гребни лодки, теглени на буксир. 
Час и половина по-късно „Смели” и „Строги” стоварват вой-
ски на балчишкия бряг, а останалите миноносци стоварват 
войски в Каварна. Паниката и дезорганизацията, предизви-
кани предния ден от въздушните атаки и дебаркирането и 
устремната атака на пехотата в ранните часове на деня, са 
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довели до пълна дезорганизация и паническо бягство всред 
защитниците. В резултат, без бой и без загуби, град Балчик 
е овладян. Портовата рота взема участие в настъпателната 
операция на Трета армия в Добруджа. На 19 октомври 1916 г. 
тя води тежко сражение, в което дава 32 убити и 97 тежко 
ранени. Дадени са и други свидни жертви. На руски мини се 
натъкват и потъват в Батовския залив миноносецът „Шумни” 
и миночистачна лодка, с която загиват осем моряци и коман-
дирът на Минната рота лейтенент Кирил Минков. 

Клаузите на Ньойския мирен договор, наложен на Бълга-
рия от страните победителки, прекратяват съществуването на 
български военноморски флот. Оставена е възможност да се 
запазят не повече от четири миноносеца (със свалени торпед-
ни апарати) и няколко по-малки лодки с цивилни екипажи с 
полицейски функции. Всички морски офицери са уволнени 
и преминават в запаса. Ликвидационната комисия остава в 
България до 1927 г. През целия този период българските во-
енни моряци водят „тайна война” с нея за спасяване на въ-
оръжение и боеприпаси. Под контрола на представители на 
ликвидационния орган, оръжието трябва да се доведе до не-
годност и да се изхвърли в морето. На много места годното въ-
оръжение се крие, а се предават стари образци или негодно и 
повредено оръжие. На всевъзможни места се укриват оръжие 
и боеприпаси: складове на фабрики, мазета, селскостопански 
постройки, извънградски вили и други места. Тази дейност се 
извършва от морски офицери, облечени в цивилни дрехи. Го-
ляма част от изхвърленото оръжие във водите на Варненския 
и Бургаския залив е извадено от дъното от български моряци 
водолази. Денем изхвърлят, нощем вадят.

Военният ни флот постепенно се освобождава от тежките 
клаузи на Ньойския договор. Официално военните клаузи на 
договора са премахнати на 31 юли 1938 г. Още същата година 
съгласно мирновременния щат на флота са създадени Вар-
ненска и Бургаска военноморски бази в състава на Черномор-
ската флотилия.

На 1 март 1941 г. България се присъединява към Тристран-
ния пакт. Новата структура на Морските войски, както тогава 
е названието на военната ни марина, включва 3 флота – Чер-
номорски (Варна), Беломорски (Кавала) и Дунавски (Русе). 
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И при тази организация Варна си остава основният пункт за 
базиране на неголемия корабен състав. Тук са базирани 4 тор-
педоносци тип „Дръзки”, 3 торпедни катери „Люрсен”, 4 тор-
педни катери „Пауер”, 2 патрулни кораба тип „Черноморец”, 
2 минни заградители и 7 миночистачни кари. За разлика от 
българските сухопътни войски, които не вземат участие във 
военните действия на Източния фронт, нашият Черноморски 
флот участва активно на страната на Германия. Поставени 
са минни заграждения в оперативната зона на флота. Тор-
педоносците и торпедните катери придружават и конвоират 
германски транспорти по линията Босфор – българските 
пристанища – Кюстенджа. Българските водосамолети носят 
стражева служба. До 9 септември 1944 г. с германски ордени и 
медали са наградени 35 офицери и 69 подофицери и матроси. 
В тази морска война страните понасят тежки загуби. Пото-
пени са българските търговските кораби „Шипка” и „Варна” 
и пасажерският кораб „Евдокия”. От друга страна е известно 
за 6 потънали съветски подводници в оперативната зона на 
нашия ЧФ. Затова съвсем логично след влизането на Съвет-
ската армия в България, отношението към флота е като към 
противник. Корабите са взети като трофеи. Пред складовете е 
поставена съветска охрана. Иззет е архивът на флота, който и 
до днес не е върнат. Този период продължава кратко, тъй като 
България се включва във войната на страната на съюзници-
те. Военноморска база Варна е възстановена като оператив-
но-тактическо съединение. Зоната на базата е от румънската 
граница на север до нос Емине. Основната задача по време 
на Отечествената война е борбата с минната опасност на 
Черно море и Дунав. Унищожени са хиляди мини, преведени 
зад трал са десетки конвои, отново са дадени жертви. Един 
от най-отличилите се през войната кораби – миночистачът 
„Христо Ботев” е удостоен с гвардейски флаг. Той и до днес е в 
състава на базата като спомагателен катер.

В края на 40-те години на миналия век започва реформи-
рането на флота и съответно на Военноморската база Варна 
в съответствие с разбиранията на съветската военноморска 
наука. Започва дълъг процес на превъоръжаване. На 28 яну-
ари 1948 г. е вдигнат българският военноморски флаг на 13 
кораба, получени от Съветския съюз – ЕМ „Анатоли Желяз-
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ников”, два големи преследвачи на подводници тип БО, че-
тири малки преследвачи МО и 6 малки преследвачи ОД-200. 
През 1950 г. „Желязников” е сменен с ЕМ „Георги Димитров” 
с командир кап.II ранг Иван Добрев. Това е най-големият и 
мощен военен кораб в историята на българския военен флот.

Подмяната на морално и физически остарялата техника 
продължава до края на 80-те години. През 1957 г. и 1958 г. 
са получени от Съветския съюз два стражеви кораба пр. 50 – 
„Дръзки” и „Смели”, многоцелеви бойни кораби с универсал-
ни възможности. Сформиран е Първи отделен дивизион 
противолодъчни кораби. През 1975 г. са получени три ПЛК 
пр. 204 – „Храбри”, „Строги” и „Безстрашни”. През 1970 г. е 
поставено началото на нов дивизион противоминни кора-
би в състав 6 базови миночистачи. През 1989 г. в състава на 
I ОДПЛК са зачислени фрегата „Смели” и корвета „Бодри”. 
На 12.12.1990 г. е вдигнат българският военноморски флаг 
на корвета „Решителни”. Това е последният кораб, получен от 
Съветският съюз. „Смели”, „Бодри” и „Решителни” и до днес 
служат на родината.

В края на 80-те години на миналия век Военноморска база 
Варна достига апогея на организационната си структура. 
В състава Ӝ влизат много подразделения, които осигуряват 
всички видове защити и отбрани в отговорната зона.

Ескадреният миноносец „Георги Димитров” за първи път 
през 1957 г. напуска пределите на Черно море, за първи път 
през 1966 г. поход в Средиземно море извършват стражевите 
кораби „Дръзки” и „Смели”, а кораби от съединението мно-
гократно осъществяват бойна подготовка в отдалечени райо-
ни, участват в крупни национални и международни учения. 
С кораби от Черноморския флот на СССР са осъществени 
плавания на 8 обединени ескадри в Средиземно море (1980 – 
1987 г.) и 2 в Черно море (1988 и 1989 г.).

Днес в състава на базата влизат: щаб; патрулен, миночи-
стачен и спомагателен дивизион; хидрорайон; свързочно и 
радиотехническо поделение; ремонтна работилница и други 
обслужващи поделения; брегова батарея; крайбрежни пост-
ове. Базата разполага с оперативен център, учебни кабинети, 
полигон за обучение на водолази, видеоцентър, киносалон, 
спортен комплекс.
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Въпреки остаряването и съкращаването на корабния със-
тав в сравнение с апогея му през 80-те години, и днес Военно-
морска база – Варна е боеспособно поделение на флота, участ-
ва във всички учения от типа „Бриз” и „Кооператив Партнър” 
и двустранни учения с ВМС на черноморските държави, еже-
годно нейни кораби плават в Средиземно море, изпълнява 
нови функции във взаимодействие с гражданските морски 
организации по морско спасяване, борбата с контрабандата и 
съдействие на граничните органи. От 2011 г. е Пункт за бази-
ране в състава на Военноморска база (ВМБ-ВМС).

Зад всичко това, зад този колосален 120-годишен труд и 
тежка военноморска служба стоят поколения български во-
енни моряци – офицери, старшини, матроси и волнонаемни 
служители. Хора, отдадени изцяло на морето. Без тях нищо от 
това нямаше да се случи. Думите на адм. Макаров, произне-
сени преди повече от 120 години, наистина излязоха пророче-
ски.
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БОЖИИТЕ ПОКРОВИТЕЛИ В СВЕТОГЛЕДА

НА БЪЛГАРСКИЯ СЕВЕРОЗАПАД

д-р Росен Гацин, СУ „Кл. Охридски“

Подбраните за нуждите на изследването селища са проу-
чени от българския етнограф Димитър Маринов, работил в 
края на XIX и началото на XX в. В своето изследване той оп-
исва стар пласт от вярвания. Една от задачите на настоящото 
проучване е да се проследи доколко днес тези вярвания са ос-
танали в съзнанието на местните жители. Уловеният момент 
на докосване до класическата традиция от Д. Маринов е ре-
гистриран в неговите трудове под общото име „Жива стари-
на”. „Старина” нарича той всичко онова, до което се докосва 
етнографът преди повече от 120 години. Предизвикателство 
е днес да се види състоянието на митологичните мисловни 
структури, запазени в съзнанието на населението от Северо-
западна България.

От тук се отключва друг въпрос, относно развитието и про-
изхода на тези образи, а именно – може ли днес да се говори 
за създаване на нови образи? И какви процеси на митологи-
зиране и дори демонизиране протичат в обществото ни. Като 
бъде проследена възрастта на респондентите, с които работи 
Димитър Маринов, е възможно да се фиксира във времето 
знанието, което е регистрирано от етнографа. Когато провеж-
да своите проучвания в края на по-миналия век, Д. Мари-
нов разговаря с хора, родени в началото и средата на XIX в. 
По този начин, чрез сравнение на информацията от тогава и 
днес е възможно да се достигне до съхранено народно знание, 
характерно за 20-те години на XIX в. 

Образът на покровителите е издирен и представен основно 
чрез т.н. места на памет. 

Събраната информация от писмени и теренни извори ни 
дава основание да представим състоянието на сакралните 
обекти – църкви, аязми, оброци „клети” дървета, както и кул-
та към техните патрони.

 Днес е все по-трудно да се открият в автентичен вид описа-
ния на стари образи и описания за свръхестествени същества. 
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Но от друга страна в обичаите, в легендите, в спомените на 
местното население трайно е залегнал пласт от митологични 
характеристики, които в определен контекст се отключват и 
по този начин се получава сложна амалгама, която поражда 
съвременен образ на покровител. Важното в случая е да се 
отрази средата, в която са се породили, развивали и отмрели 
автентичните образи от традиционната култура. Един от най-
подходящите начини да се представи атмосферата в селища-
та, е чрез техните покровители. С тази цел беше направено 
проучване, което да регистрира духовното покровителство 
във всяко едно селище от административната област Враца, 
като тя беше разделена на общини, градове и села. 

Селищата са проучени от гледна точка на три показателя. 
Първо – светец-покровител на селището, второ – светец-па-
трон на църквата и трето – светец, на когото се прави оброк 
в селището. В някои от селата разбира се е избледнял споме-
нът за съществуващи оброци, но денят на светеца-покрови-
тел на селището и патронът на църквата се знаят във всяко 
едно от тях. Оброкът е и място, където човек си дава среща 
с Божествата и мъртвите предци. Отбелязан е с камък или 
много старо дърво, най-често дъб (наричан „клет” в с. Камено 
поле, с. Долна Бешовица, с. Драшан и др.). Според вярвания-
та, след своята смърт човек не прекъсва връзката с членовете 
на семейството и селището, където е живял. Умирайки, той се 
представя пред Божеството. От този момент той става посред-
ник и пратеник на живите. От своя страна родствениците це-
лят благоразположението на душата на своя близък покойник 
и за тази цел търсят контакт с нея. От тази душа зависи пло-
дородието и здравето на къщата. Така оброкът се превръща 
в място за среща между долната и горната земя. Там живи-
те дават курбан. Чрез наречения светия или близък починал 
прародител, на когото е посветен оброкът, те пращат хабер 
на Божеството, че не искат нищо друго, освен хляб и здраве.  
В замяна дават курбан. 

Обикновено оброкът бележи и край на познатото и безопас-
но пространство. Следва една граница, която бива преминава-
на само в краен случай. Обикновеният човек в традиционното 
общество не пътува. Възможно е той да не напуска селището, 
където се е родил. Неговият жизнен цикъл е нормално да се 
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развие в рамките на няколко декара земя. 
Представената по този начин информация е необходима 

и за да се вникне в душевността на местното население. Из-
борът на закрилник показва черти от характера на хората, 
които обитават конкретното място. Показва техния поминък, 
страховете и надеждите им. Всички оброци, които са били об-
служвани в миналото, намират отражение и в съвременност-
та, защото след промените през 1989 г., когато в обществото 
се активизират процеси на връщане към вярата, много от об-
роците в тези села са подновени. Родовете, в чиито землища 
е имало сакрален обект, възстановяват службата към него. В 
същото време се наблюдава култ едновременно към светец и 
демонично същество. Такъв е случаят от с. Камено поле. Там 
се прави оброк в местността Езерото. Местните информато-
ри твърдят, че техните предци са правили този оброк за змея 
покровител на езерото, който пази водите на селището. Но в 
същото време казват, че оброкът се отслужва за Св. Илия. 

 В много други села от изследвания район се дава курбан 
на демонично същество. В с. Малорад всяка година принасят 
жертва – ялова крава на водния бик, който се възприема като 
стопан на езерото там. В селото се вярва, че всяка нощ срещу 
празника Св. Възнесение от водите на езерото излиза свръх-
естествено същество във формата на бик и „играе” на поляни-
те около водоизточника, който захранва Малорад с питейна 
вода. Всяка година на Спасовден местните дават курбан, как-
то вече бе казано – крава. Известната консервативност, която 
в никакъв случай не е в противовес с прогресивното мисле-
не на северняка, търси стабилни опори в миналото, като по 
този начин се ражда местен патриотизъм. Той от своя страна 
спомага за съхранението на митологични вярвания, които са 
част от душевността на хората, обитавали тези земи в мина-
лото. Днес в никакъв случай не може да се говори за конфликт 
между християнските норми на поведение и езическите вяр-
вания. Хората са открили златната среда и са намерили на-
чина, по който тези толкова различни материи да се срещнат. 
В потвърждение на това са всички практики, които до днес 
продължават да се спазват от хората там. 

Първата стъпка беше да се проучат всички светци покро-
вители на селищата от областта, след това бяха проучени 
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светците покровители на църквите на територията на същи-
те селища. В последния етап, там където е възможно, бяха 
проучени оброци и свети места. След анализа на получените 
данни става ясно, че хронологично погледнато, най-старият 
християнски пласт вярвания е свързан с култа към Св. Ни-
кола. Основна част от средновековните църкви имат именно 
този покровител. От шест средновековни църкви във Врачан-
ска област, четири са под покровителството на Св. Никола. 
От по-новите църкви, създадени през Българското Възражда-
не и по-късно, голяма част са под покровителството на Света 
Троица, Св. Параскева – Петка, Св. Георги, както и Св. Дух. 
Светецът Илия се появява като покровител на църкви, но на 
места неговото застъпничество се изразява под формата на 
оброк. Интересен момент е смесването на култа към Св. Илия 
с култ към демонични същества – покровители на водни ба-
сейни. Такива са примерите от селата Камено поле, Паволче, 
Моравица, Малорад. 

Голяма част от оброците в изследваните селища се честват 
на Илинден. Такива са случаите от селата Костелево, Павол-
че, Караш, Крапец и др. Местоположението на тези оброци 
винаги е в близост или в самите обработваеми земи. Друга 
група оброци се намират в землищата на старите, първона-
чални селища. Такива случаи са регистрирани в с. Костелево, 
с. Камено поле, с. Девене – местността Върха („Връа”). Място-
то се нарича „Кръста”. Имало е голям каменен кръст. Служе-
но му е на Св. Троица. 

Възобновяване на стари оброци се наблюдава в с. Горник. В 
землището на това селище са регистрирани два вида оброци: 
селски на 7-ми май – на Св. Иван Летни; на 10-ти юли – на 
Св. Троица; на 20-ти юли – на Св. Илия. 

Родови оброци -– в местността Томанец на рода Станю Сто-
янов и на родовете Вутовци, Тодоринци и Христо Петков на 
Димитровден; в местността Върбовец на рода Кърджалиите 
(курбан правен от Георги Даскалов) на Гергьовден; в местност-
та Гераните на рода Диковски на Св. Иван Летни. Съборът на 
селото е заедно с Гергьовден – на 6 май. Кушията – надбягва-
не на коне и магарета, се провежда на Тодоровден. 

Интересен е случаят от с. Девене. Там се почита оброк на 
светците Козма и Дамян. Всяка година се принася в жерт-
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ва овца, която задължително трябва да бъде черна. Според 
спомените на местните жители, този оброк се прави против 
чума. Според информаторите от с. Девене, тук е имало чумна 
епидемия, която е нанесла големи щети на населението. Част 
от хората са запазили разкази от предците си за чумата, която 
според устните описания представлявала стара жена, която 
носила със себе си голяма торба с болести. 

Човешкият фактор 
Както знаете, за етнологията най-важен е човекът. Ние 

го наричаме респондент или информатор. От неговата па-
мет, нрави, обичаи, възгледи и светоглед етнографите черпят 
информация. Затова е много важно, макар и кратко да бъде 
представен профила на хората, които съм интервюирал, върху 
техните сведения се изгражда разработката. Важно е да бъде 
установено как самите те възприемат информацията, която 
предоставят. Спомен ли е тя, или запазен суеверен разказ от 
предците. Преживени ли са разказите, или са предадени във 
вид на приказка и легенда, чута от предните поколения. За 
да се изгради цялостната характеристика на информатора е 
необходимо да се обърне внимание и на пространството, което 
обитава той. 

Темата предполага широк обхват от респонденти, като за 
такива могат да бъдат привлечени хора с различен социален 
статус, образование, професия, възраст и семейно положение. 
Те могат да бъдат различни по етническа принадлежност. 
Както вече бе казано, в конкретния случай изследването се 
провеждаше в продължение на няколко години в селища, на-
миращи се във Врачанска област. Така беше направен опит 
да се улови нишката на традиционната българска култура в 
съвременността. 

За да се определи приблизителният брой на интервюира-
ните хора, трябва да се има предвид различният подход по 
време на проучванията. При някои от респондентите е про-
ведено еднократно интервю. При други са провеждани интер-
вюта в продължение на няколко години, това беше необходи-
мо с цел да се достигне до същината на проблема и детайлно 
да се регистрират отделните елементи от конкретния случай. 
С течение на времето интервютата преминаваха във включе-
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но наблюдение. 
 Селата, които са изследвани, са със затихващи функции. В 

много от тях няма детска градина, училище и други общест-
вени институции. В малко от селата все още има читалище, 
църква, която не се посещава редовно от свещеник. Хората 
там живеят в изолация, която с времето се задълбочава в про-
тивовес с развитието на технологиите. Възрастта на населе-
нието, обитаващо селищата е над 60, в повечето случаи над 70 
години. Препитават се от пенсиите, които получават, както и 
с помощта на децата си, които най-често живеят в областния 
град или столицата. Всички информатори имат достъп до те-
лефон, телевизия, радио. Много рядко те работят с интернет. 
А в случаите, когато са компютърно грамотни, те използват 
интернет предимно за контакт с децата си, които живеят в 
чужбина. 

Характеристика на информаторите 
на генерационен принцип 

Първата група са най-възрастните (над 75-80 г.), втора гру-
па – поколението на хората в активна възраст и третата група 
на най-младите, внуци на вторите и деца на първите. Гене-
рационният принцип при разделението на групите спомага 
първо при предварителната подготовка на теренното етно-
ложко изследване. При подбирането на методите на изследва-
не се има предвид възрастта на респондентите. Съобразявай-
ки се с това бяха подбрани подходящи методи, които да дадат 
максимални резултати при работа с всяка една от групите. 

Първата генерационна група от информатори са на въз-
раст над 75-80 години. В по-голямата си част те имат основ-
но образование. По-рядко са със средно, има и случаи, когато 
хора от тази група са с висше образование. Както вече беше 
казано, по-голямата част от изследването е провеждено в мал-
ки селища, предимно села и махали със затихващи функции. 
Населението, което обитава тези селища, е местно. 

Както се предполагаше при започване на изследването, по-
високото образование приглушава вродените митологични 
нагласи. Въпреки това се забелязва, че в поколенията, завър-
шили своето средно образование преди 9.09.1944 г. е съхране-
но особено чувство за памет спрямо традициите в семейство-
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то и селището. Такъв е примерът с информатор, роден през 
1926 г., който е завършил висше образование в Свищов, друг 
информатор – роден през 1925 г. в с. Камено поле, завършил 
Софийския университет. Както те, така и съпругите им са но-
сители на традиция и в същото време не толкова механич-
но я съхраняват, а се стараят и да я популяризират. Навли-
зайки в периода на социализма се забелязва, че поколенията 
получили своето образование тогава, нямат характерните за 
предишните поколения митологични нагласи, чрез които да 
успяват да възприемат вярванията на предците си. В посоче-
ния период от учебните планове в училищата отпада и вероу-
чението, което до голяма степен е допринасяло за развитието 
на духовност в индивида, която го предразполага към възпри-
емане на традиционната нематериална култура. В селища-
та има условия да се запазват легенди и предания, имайки 
предвид наличната в изворите информация за дълбоката ре-
лигиозност, която се е запазила до много късен период. Рели-
гиозност, която е захранвана от наличието на средновековни 
християнски обекти в района. Във всяко селище има църква, 
регистрирани са и средновековни храмове и манастири. 

В народната памет и до днес са съхранени спомени за ле-
ковити извори, които са помагали на местните да се спасяват 
от болести, различни оброци, които доскоро са били белязани 
с каменни плочи, каменни кръстове и др. 

При тази първа група от информатори е лесно да бъде 
уловен пласт на класическата традиция. Паралелът между 
езически вярвания и християнски представи е постоянен. 
Сложната смесица от църковни ритуали и битови практики 
до такава степен е моделирала мисленето на тази група ин-
форматори, че при тях се наблюдават опити за демонизиране 
на съвременни явления от социалния живот. Това поколение 
има достъп до телевизия, радио и вестници. В повечето слу-
чаи това е и единственият начин за достъп до информация, 
имайки предвид изолирания начин на живот. Получавайки 
сведения за събития от реалния живот, който се случва някъ-
де на друго място, далеч от домовете им, хората от първата 
генерационна група се опитват да си ги обяснят по достъпен 
за тях начин. Така се стига до възраждане на стари митоло-
гични структури, които са били използвани в миналото за 
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обяснение на някои явления. 
В почти всички селища има християнска църква (изклю-

чение прави с. Цаконица, общ. Мездра, обл. Враца), но по-
сещението на свещеници в тези села е рядкост. Това се случ-
ва инцидентно и не е регулирано. Тази липса на присъствие 
на свещеник води до прибягване към ирационални езически 
практики. Търси се контакт с местни баячки. 

Интересен обект на изследване са родените преди 1920 г. 
При тях се наблюдава ревниво пазене на архаичните пред-
стави в автентичен вид, поне такъв, какъвто са го получили 
от родителите си. Те са завършили своето образование преди 
периода на социализма. Живели са в общност, където все още 
са били актуални старите класически норми на поведение, 
което допринася за изграждането у тях на стабилни мислов-
ни структури, предразположени към митологично мислене. 
Единствено при тази група сe откриват пластове от класиче-
ската традиционна култура, в които все още личат описания 
на небесните тела (слънцето и месечината). 

Втора генерационна група са поколенията, родени след 
средата на ХХ в. Те до голяма степен скъсват връзката си с 
традиционната култура. Наложеният тоталитарен режим 
променя нагласите и измества фокуса от традицията. Тези 
информатори възприемат традицията като нещо чуждо – не 
тяхно, принадлежало на предците, но то не носи материални 
блага, следователно – не е ценно. И докато предните поколе-
ния говорят по темата като за нещо близко до тях, нещо което 
са преживели и което възприемат като част от самите тях, то 
следващите възприемат митологията и демонологията като 
„музеен експонат”. За тях темата е интересна, защото някога 
са чували за образите и явленията от нематериалната култу-
ра, но ясно се разграничават от нея и от предците си. В про-
цеса на провеждане на теренното изследването става ясно, че 
тези по-млади респонденти, въпреки дистанцирането си от 
класическата традиционна култура, продължават да изпъл-
няват обичаи и ритуали, които са практикували предците им. 
Те разказват запомненото, но възприемат себе си като пасив-
ни носители на традицията, което още по-добре показва част 
от механизмите на запазване на традицията. При задаване 
на въпроси, свързани с употребата на традицията при възпи-
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танието на децата и дори при „плашенето” на децата с мито-
логични образи, всички информатори са единодушни, че са го 
правили и не го приемат за нередно. 

Трета генерационна група. При най-младата генерация, 
участвала в теренното изследване, за което се използва пре-
димно анкета, имайки предвид отдалечеността от класиче-
ския период, се забелязва т.н. „завръщане към традицията”. 
Населението в района под 50-годишна възраст, което е възпи-
тавано от онова старо патриархално поколение (първа гене-
рационна група), за което вече стана дума, много по-добре от 
своите родители пази митове и предания, регистрирани при 
осведомители в напреднала възраст. Интересното, което може 
да се отбележи е това, че младите не се притесняват да преда-
ват информацията и на децата си. Не я намират за отживели-
ца, а Ӝ придават един съвременен облик и дори се опитват да 
я възраждат под формата на нови митове. 

Генерационно структурираната характеристика на инфор-
маторите е основа, която дава точна картина за състоянието 
на традиционните форми на митологични представи, запазе-
ни в местното население от изследвания район на България. 

Чрез профила на респондентите може да се направи опит 
за проследяване на вярата на местното население в демонич-
ни образи и явления. Кои са днес моментите и ситуациите, 
които отключват този тип мислене? Съществуват ли места, 
които имат способност да задействат механизмите на демони-
зация? До каква степен е редуцирана вярата в демоничните 
образи, какво все още би могло да се регистрира и в какви 
условия? Продължава търсенето на отговорите.
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ТРАКИйСКИЯТ КОННИК В КОНТЕКСТА 
НА КУЛТУРНИТЕ ВЛИЯНИЯ ОТ БАЛКАНИТЕ 

КЪМ ЕГИПЕТ – ВЯРА, ПОЧИТАНИЯ, 
ИКОНОГРАФИЯ

д-р Ирена Янчева, гр. Пловдив 

Настоящото изложение представя пътищата на поява и 
развитие на почитанията към Тракийския конник в земите 
по поречието на река Нил посредством артефакти от античен 
текстил, каменен релеф, стенописи, монети и архивна база 
данни. Проследяват се процесите на пренос, адаптиране и 
причините за това.

Изображенията на Хероса проявяват значителна устойчи-
вост и широко разпространение за един твърде продължите-
лен период – повече от 15 века, включващ времето на упра-
вление от Династията на Птолемеите, Късната Античност и 
Ранното Християнство, назовани още Coptic Egyptи свързани 
с понятието Coptic Art (Coptic Church). Те се споделят от мно-
жество носители или съмишленици, превръщат се в обикнат 
мотив, който е пряка проекция на техните вярвания, обреди, 
митологично мислене. Успоредно с това, разкриват специфич-
ни процеси на идентификация и самоопределение, културно-
историческа и общностна принадлежност.

Най-много на брой, многообразни по вид и стилистични 
характеристики текстилни артефакти се откриват при раз-
копки в Северна Африка (както и в зоната на Палестино- 
Финикийските земи, градовете Дура и Палмира). Те покри-
ват дълъг период от време и са свързани с погребални обре-
ди. Земята на Древен Египет осигурява най-добри условия за 
съхранение и оцеляване на античния текстил в суха и песъч-
лива, тъмна и стерилна среда на пустинята, където липсват 
влага и киселинност. Според данни от археологически раз-
копки се установява, че заедно с местното производство (въл-
на, лен, коноп), търговията с текстилни изделия и багрила е 
започнала още през II хил.пр.н.е. Тя се оказва в основата на 
мрежа от контакти, която впоследствие се разраства в Източ-
ното Средиземноморие – от Египет до Анатолия, от Сардиния 
до Финикия и Босфора. Текстилът се оказва лек и много лесно 
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преносим. Той се превръща за кратко време в предпочитана, 
основна стока на търговска размяна при все по-големи раз-
стояния. Именно в страните от Средиземноморието и Близ-
кия Изток са открити едни от най-ранно запазените текстил-
ни фрагменти в света. Този регион се развива като център на 
едни от най-ранните търговски пътища, миграции на общно-
сти, пренос на обреди и обредно изкуство.

Текстилните артефакти са носители на една общовалидна 
характеристика да обслужват всекидневните необходимости 
на хората от раждането до смъртта. Проследена в детайли, 
тяхната роля е по-специфична: те разкриват личностната и 
общностната идентичност, напр. произход, социални пози-
ции, занятие, професионална гилдия, статус в рамките на 
групата. Времето и мястото, където тъканите са влизали в 
употреба или една дреха е носена, са много показателни мар-
кери относно значението на техните орнаменти и символни 
изображения, те разкриват важна информация за измерени-
ята на частно и публично, профанно и сакрално. Необходимо 
е да разчетем тези знаци, да се опитаме да разберем този тип 
комуникация, която нашите древни предци са ни завещали.

Древните египтяни (по-късно и евреите също) предпочитат 
облекла и тъкани в бял или естествен вид на лена. Това се 
случва особено често при религиозни церемонии, специални 
събития от жизнения цикъл (обреди на преход, на инициа-
ция) и календара. Тази материя е била харесвана и поради 
нейната здравина, устойчивост, дълготрайност – нишките от 
лен са меки и не се износват бързо. Успоредно с това, ленените 
дрехи са поддържали хладина за човешкото тяло в противо-
вес на вълната, което е било добре на практика за горещите 
климатични условия. Съществувала е религиозна забрана за 
носене на дрехи от вълна или забрана да бъде погребан човек, 
облечен – повит с вълнени тъкани – платно от животинска 
материя, смятано за нечисто.1 Останалите общности с разли-
чен произход не са спазвали това правило. В Древен Египет 
оцветените, пъстри текстили са били голяма рядкост. Но има 
съхранени египетски плочки и стенописи, където могат да 

1 Херодот. История. Кн. 2, с. 159.
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бъдат видени чужденци. Най-известен е примерът с фамил-
ната група от племето Аamu, изписани в гробницата на про-
винциалния управител Кнемхотеп-Beni Hassan, 12-та Динас-
тия (времето на Средно Царство), които носят ярко оцветени 
и орнаментирани дрехи, изтъкани от вълна – дълги туники. 
Може да се каже, че хората от земите на Леванта, по-скоро 
провинциалното население, проявяват същите предпочита-
ния и естетически вкус към облеклото, но в египетска среда 
това се споделя от градските жители и от такива с по-висок 
социален статус, по-заможни прослойки.

От края на II и началото на I хил.пр.н.е., както и от по-късен 
период, има редица датирани артефакти на цветен текстил 
(вълнена материя/вълна, мохер и лен) от крайбрежната зона 
на Палестина-Финикия-Сирия и Антична Фригия-Gordion, 
Negevarea, Tyre, Sidon, Ugarit, Byblos, Timna, Юдейската 
пустиня и др. Употребявани са багрила с местен органичен 
произход за получаване на червен, лилав, син и жълт цвят. 
Използването на цветове и орнаменти, повечето от които в 
линеарно-геометричен стил, се свързва и с управлението на 
Тутмос III, Тутмос IV и Тутанкамон (1504-1450 г.пр.н.е.; 1419-
1386 г.пр.н.е.; 1334-1325 г.пр.н.е.); от същото време е датира-
на и най-рано съхранената бродерия върху дреха (туниката 
на Тутанкамон, четири ленени платна украсени с лотос и 
папирус – символизиращи Горен и Долен Египет, свързани с 
Тутмос IV, гробница на 18-та Династия в Тheba).

Успоредно с факта, че древните египтяни са използвали 
всестранно бял лен (ленената индустрия е процъфтяваща), 
включително и при мумификация, съществува и друга при-
чина за това боядисаният текстил да се среща рядко: ленът 
като материя не приема добре багрилата, проявява значи-
телна съпротива. Въпреки това, оцветените и орнаменти-
рани тъкани не са били тотално липсващи: изображения на 
чужденци, египетски божества, царе и жреческа йерархия в 
техните церемониални облекла са съхранени и от периода 
на най-ранната египетска история – напр. Първа Династия 
(3050-2890 г. пр. н.е.), статуетка на владетел, който е облечен 
в пъстро наметало с растителни орнаменти.

Важно допълнение представлява и фактът, че върху оце-
лелите части от платното, с което са били повити костите 
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на цар Флип II, бащата на Александър Велики, са открити 
Tyrianpurple (нар. царско лилаво), златна метална нишка, 
митологични сцени и растителни орнаменти (скрол, гробни-
ца Вергина).

Най-многобройни по количество оцелели текстилни ар-
тефакти имаме налице от разкопки на гробища (Akhmim/
Panopolis, Antinoe/Antinopolis, Fayum, Saqqara). Заедно с про-
никване на християнството в Египет се променя и обредът на 
погребението. Най-ранната християнска община е създаде-
на в Александрия, която се превръща в значим теологичен 
център от II в. нататък. С разрастване на християнството 
мумификацията постепенно намалява (след IV в. изчезва) и 
най-обичайната погребална практика, която започва да се 
налага, е тялото на покойника да бъде облечено в неговите 
всекидневни дрехи и положено в гроб. Домашно изтъканите 
големи платна и малки възглавнички са често използвани за 
цялостно покриване и за да придържат главата.

Въпреки че геометричните, неусложнени линеарно-ква-
дратни орнаменти се появяват рано – по време на Средното и 
Новото царство (2060-1782 г., 1782-1570, 1570-1070 г. пр. н. е.), 
те са били основно използвани при Късните Династии, Птоле-
меите и Римския период. От времето на Птолемеите употре-
бата на декоративни елементи и вълна нараства значително. 
Освен това, вълната приема багрилата много лесно. Богато 
украсените дрехи с ярки цветове и орнаменти се установяват 
като трайна тенденция в египетското общество. Туниките от 
лен и вълна, с различна дължина и обем, придобиват еднакво 
значимо разпространение (две версии на изработка – вълне-
ната украса е била прикрепвана към ленената туника допъл-
нително или са изтъкани заедно). Те са изключително удобни, 
практични за носене и с добра естетика. Пространството на 
декорацията е ограничено, тя не е обемна или силно натрап-
чива, стои елегантно и красиво. Предпочитаните теми за ук-
раса, изтъкани от боядисани вълнени нишки, могат да бъдат 
групирани в следните главни направления: геометрични 
орнаменти (свастика, фриз, интерлейс, скрол и др.); реалис-
тични човешки портрети с индивидуални характеристи-
ки; митологични фигури и сюжети (бог Дионис и неговият 
антураж, Херкулес, Орфей, Ариадна, Афродита, Кентавър, 
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Аполон, нимфата Дафни, Морски нимфи и други митични 
креатури); ловни сцени (т. нар. Copticrider/Coptichorseman); 
флора и фауна свързани с река Нил; воини и гладиатори; 
празнични сцени, свързани с прибиране на реколтата и  
плодородието; християнска тематика, изградена преди 
всичко от Историята на Йосиф и неговото семейство, Богоро-
дица, Кръщението на Исус в река Йордан, редица безимен-
ни светци (правостоящи или на кон  – Св. Мина, Св. Геор-
ги), кръстове (Анкх, равнораменен) и др. Сред тях видимо се 
открояват някои любими образи и символи: лоза, бръшлян, 
амфора/кратер, пълни кошници с плодове, дървото на живо-
та, акантус, скрол, розета, птици, лъвове/леопарди, конникът, 
придружени от нестихващия интерес към човешката фигура 
и античната геометрия (квадрат, кръг, осмоъгълник). Сродни 
художествено-стилови тенденции на развитие се откриват в 
изкуството на каменните релефи, мозайки и стенописи. До-
бре познатите и обичани класически теми продължават да 
съществуват до Арабското нашествие през VII-VIII в.н.е. Ста-
рият репертоар продължава своето съществуване и след това 
с някои видими изменения към схематизация и геометриза-
ция. Част от тези мотиви оцеляват до X-XII в. Украсата по-
средством човешки фигури се измества от текст (т. нар. tiraz). 
Това е времето, когато сцените и цветовете вече клонят към 
едно преобладаващо ислямизиране. За него е характерно и 
проникването на известно Персийско-Сасанидско влияние 
(„огледален образ”, VII-X-XII в.).

Вековете, когато Късната Римска империя завладява Еги-
пет, както и Ранният Ислямски период се свързват с някол-
ко условно въведени понятия като Coptic Christians, Coptic 
Art, Coptic Church, Copticlanguage. Условното название Coptic 
маркира периода на християнизация по поречието на р. Нил 
и разграничава в културен аспект старото местно население 
спрямо новопристигналите номади-заселници от Арабския 
свят. Определено името Coptic не означава идване на нова, 
различна от досега съществуващите, етническа група. Това 
наименование е предоставено от чужденците-араби спрямо 
заварената от тях древна общност по тези земи.

Източната Римска империя остава в своето развитие пре-
обладаващо християнска, но заедно с това езичеството про-
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дължава да съществува. Силните традиции на класическо 
наследство в изкуството и литературата не са били напълно 
забравени, прекъсвани или унищожавани. Те са включени и 
постепенно интегрирани в недрата на християнската култура 
по един напълно естествен начин. Така например между веко-
вете на Късната Римска империя и Ранния Византийски пе-
риод няма рязко очертана граница на дълбоки различия или 
противопоставяния. Асимилирането на езическата култура 
от Източната Римска християнска империя допуска класиче-
ските теми и художествени стилове да бъдат съхранени жиз-
нени и непроменени за векове. Класическото изкуство оцеля-
ва посредством теми, идеи, естетически вкус и рецепция. Това 
наследство продължава да живее дълго, да се трансформира и 
надгражда в Късната Античност и Ранна Византия.

Изкуството, свързано с Коптите се идентифицира по своя-
та същност като християнско. Именно общността на Копти-
те съхранява множество емблематични митологични теми – 
уникални връзки с традициите на Класическата Античност. 
Някои елементи и характеристики преминават в Християн-
ския символизъм. Езическите и християнските теми същест-
вуват заедно в хармония, били са използвани паралелно и 
това е типичен белег за Късната Античност.

Много от елементите на дизайна и иконографията са ре-
флексия на интеркултурните взаимодействия и миграционни 
процеси в Източното Средиземноморие, заселване на общно-
сти от Балканите и Мала Азия-Трако-Пеласгийската диас-
пора, към Делтата на р. Нил. Необходимо е да прибавим и 
преноса на вертикалния тъкачен стан около 1660 г. пр.н.е., 
еволюция и развитие на технологиите в тъкачеството.

Асимилирането на по-стари художествени традиции раз-
крива пътя на вярванията и обредите, където можем да видим 
трансформирана идеята за наличие на друг живот след смър-
тта, при който душата продължава да съществува. Смъртта 
не е била край на човешкия живот за вярващите, а подго-
товка за ново раждане, осъзнато ново начало (път, спасение, 
прераждане, възкресение). Адаптирани и споделени впослед-
ствие при едни по-широки граници на Римската империя, 
част от тези традиции добиват популярност, превръщайки се 
в универсален стил, естетически вкус и мода. Орнаментира-
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ното текстилно изкуство остава основна струя, преобладаваща 
насока на развитие от времето на Александър Велики до ран-
ните векове на Арабската експанзия (VII-X-XII в.), свързано 
с интензивно производство, високо ценено и добре приемано.

Именно оцелелите изображения на Тракийския конник 
представляват един от примерите за съхранение на несъмне-
но по-древни мотиви от предходните векове: трансферирани-
преоткрити-запазени като вяра, почитания и иконография. 
Конното божество е един от белезите, който олицетворява 
произхода и културната приемственост между общностите на 
нашите предци от Балканите и Мала Азия, отправили се към 
земите на Делтата на няколко преселнически вълни – сбор-
ната група Хиксос (ок.1660 г. пр.н.е., управлявали повече от 
100-тина гoдини Египет, столица Аварис, от 15-та Династия 
нататък), групата на „Морски народи” (XII-XIII в. пр.н.е.), 
времето на Птолемеите (304-30 г. пр.н.е.) и последвалия пери-
од на Късна Атичност-Раннохристиянска епоха.

Конят липсва в традиционната Египетска религиозно-ми-
тологична система и символика. Той е тотално чужд на аф-
риканската екосистема. За първи път конете се появяват в 
Египет по време на заселването и управлението на Хиксос, 
въведени главно за употреба на бойни колесници и царски 
такива. Освен преноса на високия вертикален стан и тъкане-
то на ярко оцветени, изпълнени с орнаменти платна, те вна-
сят и няколко нови бойни оръжия, които заедно с колесницата 
представляват нова технологична революция при обработка-
та и приложението на металите – променят стратегиите на 
отбрана и бойни действия (усложнен лък, двойна брадва, нов 
вид меч и др.).

Образът на Конника/Колесничаря възниква около начал-
ния период на Новото Царство – както воини, така и божества 
на коне идват в Египет заедно с инвазията на групата Хиксос. 
Съхранени са изображения от Мемфис на женската богиня 
на воините Астарте от Мала Азия, която навлиза в египетски-
те земи посредством трако-пеласгийските заселници. Нейни-
ят култ е бил споделян и в близкия регион Канаан – златна 
плочка от Лачиш, 1300 г. пр.н.е. Тя се среща и върху монети 
от Сидон, управляваща колесница с четири коня. Открити 
са сродни изображения и на богиня Ашера от XII в.пр.н.е., 
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където е качена на кон, с корона на главата, носейки в ръ-
цете си лотоси, асоциирана с плодородието и войната; и от 
VII в.пр.н.е. – стояща изправена върху лъв и носеща в ръце-
те си две змии. Съществува фрагментарно запазена стела от 
Тиба, при надгробен храм на Тутмос IV, свързана с времето на 
18-та Династия, с конно изображение, където фараонът под-
нася почитания към богинята Астарте. Тези културни влия-
ния просъществуват до и през време на управлението на Пто-
лемеите (напр. Птолемей XVI).

Конят е неразривно свързан с всекидневния живот и обред-
ната система на трако-пеласгийската общност още от дъл-
бока древност. За това споменават Омир и Херодот (X песен 
на „Илиада”). Този народ не само отглежда коне, но и под-
държа елитни отряди от колесничари и стрелци-конници в 
своята многобройна войска. Може да се каже, че символика-
та на конника и колесницата води своето начало от земите 
на трако-пеласгите – съхранени са стенописи от гробници на 
владетели, чиито изображения разкриват бойния триумф на 
тракийския аристократически елит, сила и победа, подвизи 
и слава. Траките организират конни състезания в чест на ре-
дица божества, но най-силна е връзката с погребалните обре-
ди. Конят е жертвено животно – преди сражение, както и в 
надгробни могили, особено при лица от висок социален ранг. 
Примери за това могат да се открият от разкопки при столи-
цата на Хиксосите Аварис.

Почитанията към Тракийския конник се свързват неизмен-
но с вярата в света на отвъдното, в живота след смъртта, с Кул-
та към мъртвите и Култа към предците, с победа и закрила. 
Особено значими те стават след IV-III в.пр.н.е. Неговото сим-
волно изображение по време на Династията на Птолемеите се 
среща твърде често в сакрални пространства – върху надгроб-
ни плочи от гробища около Александрия (Шатби, Хадра) или 
стенописи и релефи от храмове в района на Фаяум, скулптур-
ни фигури от теракота (Магдола, Теаделфия, Каранис, Нар-
мутис и др.; както и Деир-ел Медина, Деир-ел Хагар в Дакла), 
където той придобива ореола на бог на мъртвите и пътя към 
отвъдното. В своята иконография изображенията на Хероса 
следват основните принципи, създадени още от предримска-
та епоха, които се срещат в почти всички региони на Тра-
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кийските земи.2 Върховният господар-конник, тракийският 
владетел е вечно устремен напред, възседнал коня си. В по-
вечето случаи Конникът е представен в спокойна позиция, в 
ход, обърнат надясно, заедно с което се наблюдават и няколко 
версии, където той е насочен в лява посока или стои изправен 
до коня, поемайки в ръце поводите му. 

В тази група движението на коня е показано чрез неговия 
профил и повдигнат преден крак. Ездачът е изобразен анфас 
или полуанфас, с правилни анатомични пропорции, във все-
кидневно или военно облекло, с развят плащ и повдигната 
дясна ръка с дланта навън, изразяваща благословия, закри-
ла, поздрав, победа. Въоръжението, носено от него, включва 
копие или двойна брадвичка. Почти идентични ключови зна-
ци-емблеми на власт присъстват върху множество от сечени-
те монети на Одриските и Македонските царе. Тази царска 
и соларна символика е в синхрон с лъчи или нимб изписа-
ни около главата, както и с наличието на корона или венец. 
Конят също е украсен богато и царствено. В композицията 
се появява по-малка фигура с мъжки силует, на помощник, 
придружавайки главната в непосредствена близост и няколко 
допълнителни елемента поставени в съседство до божеството, 
като негови главни атрибути: змия, олтар, дърво/клон, фиала 
(обичайно змията се увива около дървото). Изображението е 
изградено от соларно-хтонични символи. Това е най-старият 
чист образ на Конника като върховен повелител, събрал в себе 
си всички основни функции на върховното божество на тра-
ките с известни черти на монотеизъм; този иконографски тип 
е родствен на изображенията на хероизираните мъртъвци.3 

Присъствието на дървото е отпратка към древния символ 
Дървото на живота или Оста на света/Стълбът, което изразява 
познание, вечен живот, безсмъртие, олицетворява синтез на 
небето, земята и водата, свързва и обединява трите основни 
свята и прави възможно общуването между тях. То символизи-

2 Гочева, Зл. Завещано от Траките. В. Търново, 1997, с. 94-99 и др.; 
Михайлов, Г. Траките. С., 2015, с. 395-397; Попов, Д. Тракийска ре-
лигия. С., 2014, с. 213 и др.
3  Гочева, Зл. цит. съч., с. 97.
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ра и женското начало – Великата майка на боговете като хра-
нителка, защитница и помощница, утробата и силата на неиз-
тощимите оплодителни води, които тя контролира. По всяка 
вероятност, тази иконография изразява в своя цялостен вид 
поднасяне на почитания и дарове към Великата майка от стра-
на на обожествения тракийски владетел, отъждествен с езда-
ча-конник – един култ, водещ своя произход от най-древни ми-
тични времена. Тя е свързана с вярата в божествения произход 
на властта; с древния обред инициация, при който царят-жрец, 
съсредоточил в себе си социално-политическото и духовно уп-
равление, получава емблемите/инсигнии и признанието на 
своя статут след успешно преминаване на редица степени на 
изпитания и усъвършенстване.4 В това можем да се убедим 
посредством езика на жестовете/тялото, обредната напитка 
и парадните владетелски атрибути, носещи религиозно-док-
тринално значение. До известна степен богатството е показно, 
но то служи като маркер за разпознаване на статуса, високо 
благородство и личностно достойнство. Ритуалното поднася-
не на чаша (част от системата на дарове-раздаване-взаимна 
обмяна), вписан в обреда на преход-инициация, граница и 
начало, бележи характерно сакрално време и пространство, 
изисква проявления на преданост и отговорност, приобщава 
към бога, заедно с което изравнява позициите на царя-жрец с 
Великата майка – специфичен диалог за установяване равно-
весие и порядък в Космоса. Фиалата, изпълнена с обредна на-
питка вино, е утвърден културологичен знак и за обединение 
на мистичните общности, на братствата от посветени. Тя на-
помня за общата обредна трапеза, за споделения хляб и вино, 
символизира познание и радост. Повечето от тайнствата са 
включвали и угощения. Самите божества са имали свои пир-
шества. Тракийско-пеласгийската аристокрация също споде-
ля този обред в специално определени банкетни зали (стъпка 
към побратимяване, дипломатически споразумения, обреди 
от жизнения цикъл и годишния календар).

Венецът-корона, който украсява главата на безименното 
конно божество подчертава неговия статус: една отпратка 

4 Попов, Д. цит. съч., с. 249-259.
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към привилегиите на богове, жреци, герои, победители и вла-
детели (напр. Дионисий, Аполон и др., образи на царе върху 
монети, награда по достойнство при Питийски и Олимпийски 
игри). Той придава характерна тържественост на обреда, оли-
цетворява слава и справедливост, заслуги и почести. Вярвало 
се е, че този, който поставя венец на главата си, приема свой-
ствата скрити в растението и те го предпазват от различни 
зли сили (бръшлян, лоза, лаврови или маслинови клони, жит-
ни класове и др.). Този божествен атрибут олицетворява мир 
и изобилие/плодовитост, познание, стремеж към безсмъртие – 
вечен живот.

Каменната колона-олтар напомня за божественото при-
съствие, за възстановяване на единството с бога чрез свеще-
нодействие/жертвоприношение, непрекъснато възраждащо-
то се начало, сливане и отдаване на благодарност. Неговата 
форма и местоположение в светилището/храма са свързани 
със силуета на гробницата и координатите, предназначени за 
молитва с лице обърнато на изток към слънцето: измеренията 
на вечността и превръщането на смъртта в живот.

Тези характеристики пряко кореспондират с наименова-
нията, дадени за тракийския конник от трако-пеласгийската 
диаспора, които обозначават неговата дълбока същност, въз-
приятия, символика и почитания вътре в редовете на общ-
ността – яздещия, ездача, кон, бързина, бързак (този, който се 
движи бързо, разбързвам се, водя, водещ конете, велик огън, 
огън на величието, светлия, сияйния, чуден, чудодеен, мъдър 
мъж), мисля, перкам/удрям, кървавия (този, който побеждава 
в битките).5

Някои изследователи отбелязват смесване на погребалните 
традиции при траки и египтяни, наличие на смесени вярва-
ния за безсмъртната човешка душа и пътя на душата в Отвъд-
ния свят. Процесите на синкретизъм в тези сакрални места се 
откриват в две главни направления: като син на слънцето, 
Херосът се родее с други божества, които имат соларни про-
явления – напр. Амон-Ра, Хорус, Аполон, частично Атум; от 
друга страна, като водач на душите на починалите и във вое-

5 Серафимов, П. Истинската Българска история. С., 2013, 264-269.
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нен аспект с божества свързани с победата Арес, Херакъл, Се-
рапис, Диоскури.6 Сродни процеси протичат и на Балканите 
във времето след Христа. Тракийският Херос в повечето му 
иконографски, културно-антропологични и синкретични ха-
рактеристики през III в. е по-скоро местният бог – закрилник 
на здравето, на добрата реколта и добрите надежди, а не бог 
на победата, обвързан с мистериални практики; той е засви-
детелстван в синкретизъм само с Аполон, Асклепий или рядко 
със Сабазий; като покровители на душите, е било възможно и 
смесването на Хероса с Диоскурите.7 

Конят олицетворява за общността и живота, и смъртта. Ко-
нят символизира интелекта, мъдростта, благородството, свет-
лината, динамичната сила, смелостта и щедростта. Той съх-
ранява и своята инстинктивна, животинска, земна природа. 
Конят замества бика като жертвено животно, изобразяващо 
небето и боговете на плодородието, мъжественост и плодо-
витост. Жертвоприношението на кон се е възприемало като 
преодоляване, надмогване на смъртта. Черният кон се е счи-
тал за погребален символ, известяващ смъртта, хаоса. В про-
тивовес, белите (златни, огнени) коне теглят колесниците на 
слънчевите божества. Те се утвърждават във вярванията на 
общността като соларни символи (на небесното начало и на 
слънцето). Язденето на бели коне означава преминаване от 
един свят в друг. Белият кон се свързва със слънцето и чистия 
разум, изразява непорочност и невинност, живот и светлина, 
спасение и съвършенство, просветление и безсмъртие. Той се 
превръща в неизменен атрибут на победителя и героя. База 
данни в тази насока се откриват при стенописи, скулптури от 
теракота и при артефакти от античен текстил, където изобра-
жението се поставя върху контрастен червен фон. Качествата 
и намеренията на ездача са в пълен синхрон със символните 
значения на коня: напр. при белите коне те насочват към ду-

6 Wahid Omran. The Cult of Heron in Egypt. – Journal of Faculty of 
Tourism and Hotels, Fayoum University, Volume 9, Issue 1, March 
2015, Photo Gallery of artifacts с. 206-225.
7 Тачева, М. Власт и Социум в Римска Тракия. С., 2000, с. 238-257 
и др.
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ховното начало, чистотата, соларността. Едновременно с това 
конят е и космически посредник между горния и долния свят; 
с негова помощ културният герой може да стигне до долната 
земя на мъртвите и прадедите.8 Втората значителна група от 
артефакти представят Тракийския конник като участник в 
ловна сцена. Изображението се среща изключително върху 
антични текстилни фрагменти, части от декоративни укра-
си за туники, възглавнички и завеси, твърде широко разпрос-
транени. Тази обикната иконографска схема представлява 
отглас на по-стара трако-пеласгийска митично-религиозна 
концепция, свързана с темата за двуборството. Сцената е из-
цяло позитивна и оптимистична като замисъл. Ловът разкри-
ва двубой, при който царят-ловец участва в схватка с животно 
или с повален враг. Той триумфира в борбата, олицетворение 
между добрите и зловредните сили. Неговата победа възвръ-
ща отново реда и порядъка, сигурността и хармонията, в про-
тивовес на хаоса. Темата за лова се възприема и като висша 
аристократична привилегия, и като олицетворение на едно от 
ценностните изпитания и препятствия, необходими за утвър-
ждаване и прослава на владетеля, реминисценция на вечно 
то възраждане и своеобразна форма на безсмъртие.9 Сродни 
примери се откриват при съкровищата от Летница и Луко-
вит, IVв. пр.н.е.

Композицията Конник-ловец се поставя най-често в кръгъл 
медальон, в по-редки случаи той е обграден от арки. Силно 
се подчертава динамиката на композицията като цяло, при 
която няма нито един статичен елемент. Устремът на конника 
е експресивно въздействащ посредством множество детайли: 
ездачът е с развят плащ, представен анфас или полуанфас с 
правилни анатомични форми; конят е в профил с повдигнати 
предни крака, препускайки в галоп надясно или в позиция 
на скок, същевременно и богато украсен; пред коня или под 
него са разположени бягащи бозайници – див заек, куче, лъв, 
пантера, борба между две животни или повалена човешка 
фигура/враг. Срещат се и варианти, при които композици-

8 Георгиева, Ив. Българска митология. С., 1993, с. 232-242.
9 Попов, Д. Тракийска религия. С., 2014, с. 260-268.
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ята е обърната в лява посока. Движението е допълнително 
подчертано посредством употребата на няколко контрастни 
цветове, положени върху ключови детайли (напр. червено, 
зелено, жълто). Възможно е заобикалящата природна среда 
и схватката под краката на коня да бъдат загатнати чрез гео-
метрично-линеарно маркиране. Тези своеобразно стилизира-
ни елементи се компенсират от разширенията направени в 
непосредствена близост до рамката, където са включени рас-
тителни орнаменти, животински и човешки фигури. За ос-
нова на кръговата рамка служат лъкатушещи клони от лоза 
или бръшлян, които осигуряват непрекъсваема връзка между 
безименното конно божество и съседните изображения, отно-
во реализирани в движение. Пълната иконографска схема 
еволюира по-късно при християнски светци-конници като 
Св. Георги (представян с корона и нимб едновременно) и Св. 
Димитър. 

Въоръжението на ездача при този двубой се състои от раз-
лични типажи: копие, усложнен лък, диск/гюле, меч, двойна 
брадвичка. Въпреки многообразието, между тях съществуват 
общи белези, които ги сродяват и ги правят взаимозаменими 
като позиция и семантика. Копието представлява най-старо-
то оръжие, атрибут на всички воини и ловци. Близки по зна-
чение на него са магическата пръчка/тирс/тояга, а по-късно и 
кадуцеят, показател за статус изразяващ пряко закрила, уп-
равление, върховна власт. Родствен пример в тази насока е из-
ображението на богиня Бендида от Мала Азия (в монетите на 
витинския цар Никомед I, 278-255 г.пр.н.е. Бендида е предста-
вена седнала върху камък, на който е опрян кръглият Ӝ щит, с 
копие в дясната ръка, къс меч на кръста и облекло от къса ту-
ника). Траките са притежавали елитни отряди от копиеносци- 
пешаци и копиеносци-конници. Копието олицетворява мъж-
ка сила и войнствена храброст. Копието може да символизира 
Световната ос, мъжкото начало (фалически символ), живо-
творната сила, плодовитостта.

Като мъжки символ, лъкът означава храброст и сила (из-
пращане на мъжката стрела – особен знак). Той е част от лов-
ните атрибути на мъжки и на женски божества: Аполон, Ерос, 
Артемида. Отрядите от конници-стрелци са характерни за 
войската на траките: северните траки – скитите придобиват 
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голяма известност като такива.
Мечът също олицетворява власт и защита, царствен авто-

ритет и водачество, справедливост и бдителност, смелост и 
сила, физическо унищожение. Мечът може да бъде и символ 
на мъжкото начало, на силата в действие (на фалоса). Заед-
но с това, той символизира разума: вземане на правилната 
оценка в правилното време, духовната решителност и право-
линейност. Освен изразител на позитивна закрила, мечът е в 
състояние да разграничава и разделя (напр. душата от тяло-
то, небето от земята).

Другите две въоръжения, чиято форма изписва или загатва 
графичен кръг, принадлежат към групата на соларните сим-
воли. Дискът/гюле наподобява слънцето. Той напомня за въз-
раждането на живота, съвършенството и божествената сила.

Двойната брадвичка е преди всичко царски знак на трако-
пеласгийските династи (запазена е при погребални практики 
и при изображения на монети на тракийските царе). Изра-
зява власт, царственост, авторитет, подкрепа, опора. Свързва 
се с обреди на жертвоприношение. Тя е соларна емблема на 
небесните божества, на Зевс и на Богинята майка. Двойната 
брадвичка може да се тълкува и като свещен съюз между не-
бесния бог и земната богиня, отпратка към плодоносния дъжд 
на небесните богове, гръмотевица и светкавица. Лабрисът съ-
ществува и в Минойската цивилизация, пренесен от балкан-
ски заселници. Съхранено е изображение на Великата майка 
на боговете с лабрис, фалически символ на плодовитостта Ӝ 
(две вдигнати нагоре ръце, които носят по една двойна брад-
вичка). Вероятно още в най-древни времена е символизирала 
върховна власт, силата и присъствието на върховното божест-
во.

Композицията е разположена в кръг, където на практи-
ка няма дясна и лява посока, горна и долна позиция, а само 
един център, в който е съсредоточена най-важната семантика 
и всичко е разположено на еднакво разстояние от него и пе-
риферия. Въпреки това, бихме могли да включим в употреба 
до известна степен дясната страна. При повечето примери от 
текстилни декоративни фрагменти, Конникът лети в дясна 
посока, дясната ръка на ездача носи оръжието, дясната ръка 
е вдигната с дланта навън и означава благословия и върховна 
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мощ, божия милост и благодат. Дясното се счита като соларна 
страна, символизира мъжкото начало и бъдещето, външната 
изява.

В отделна група бихме могли да обединим артефактите, 
при които дясната ръка на Конника се вдига нагоре за благо-
славяне, покровителство и поздрав. Тя утвърждава принципа 
на живота, силата на властта на бога. Символизира помага-
щата ръка на бога, закрила, изцеление и благослов. Свързана 
е с истината, справедливостта, закона. Тя притежава силата 
да лекува и благославя, ранява и осъжда. Маркира клетва и 
спасение.

Произходът на тази сцена може да се свърже с ежегодно из-
вършваната символична ритуална обиколка от тракийските 
династи на подвластната им територия и на поданиците им: 
обредният обход на владетеля проследява пътя на неговата 
еволюция заедно с еволюцията на обществото; обиколката му 
обединява в едно цяло вселената; потвърждава върховните и 
неограничени права над посетените земи; отделя, освещава и 
предпазва територията от неподредения хаос; възпроизвежда 
възраждането на природата, както и собственото си възраж-
дане; осигурява благополучие.10 Преобладаващата рамка, в 
която е поместена композицията при текстилните артефакти 
е кръг. Успоредно с това се среща и употребата на квадрата за 
тази цел. Формата на кръга е твърде древен и утвърден сим-
вол от най-ранни митични времена, свързан с представите за 
сакрално време и пространство. Примери могат да се открият 
и при архитектурния облик на гробниците от „Долината на 
тракийските царе”, както и при ритуала „обредно заораване” 
в кръг при Кукеров ден, наследник на Големи Дионисиеви 
чествания. Кръгът олицетворява цялостност и съвкупност, 
едновременност и първоначално съвършенство. Той е безна-
чален и безкраен, вечно съществуващ. Посредством неговата 
форма може да бъде представено върховното божество-създа-
тел. Свещената кръгова линия е пряко свързана с времето на 
вечността, отъждествено с времето на боговете. То продуцира 
повторение и цикличност, периодично възстановяване и съх-

10 Попов, Д. Тракийска религия. С., 2014, с. 314-329. 
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ранение на предходните традиции, стъпки към възраждане 
и безсмъртие. Кръгът е отпратка към всички соларни цикли, 
към безкрайно движение и динамика, завършване и реали-
зация.

Интересното при тези случаи е, че имаме налице главна 
композиция в кръгов медальон, която повторно е вписана в 
квадрат. Между двете рамки се разполагат допълнителни из-
ображения от фигури, животни, растения, понякога и вторич-
ни геометрични орнаменти. Вмъкването на кръг в квадрат 
се среща при свещената геометрия (понятието „квадратура 
на кръга”), култовата архитектура свързана с храмове. Тук 
намираме преоткриването на тази идея за съединяване на 
небето и земята, завръщане към първоначалното единство на 
небесното и земното време и пространство, където квадратът 
изразява земното статично и рационално съществуване, по-
стоянство и стабилност, а кръгът – сферичната форма на не-
бето и небесното царство (символично слизане на небето към 
земята, на духа към материята).

Квадратната рамка се възприема сама по себе си като хар-
монична пропорционалност и баланс. Тя насочва и към зна-
чението на четирите посоки на света, както и към мистичния 
съюз на четирите основни елемента в природата: земя, въз-
дух, огън, вода. Тук бихме могли да потърсим допълнителни 
значения, като рефлексия от митологичното мислене и риту-
ални практики на египтяните. Така например за тях четвор-
ката е свещено число на времето, мерило на слънцето; четири 
стълба подпират небесния свод; четири канопи (съдове, в кои-
то се пазят вътрешните органи на починалите) са поставени 
около мъртвия в четирите ъгъла и се охраняват от четири-
мата сина на Хор (чиито похлупаци изобразяват главите на 
Амсет, Хапи, Дуамутеф и Кебексенуф – павиан, чакал, ястреб 
и човек), които се свързват респективно с четирите посоки на 
света. 

В античното текстилно изкуство на коптите, твърде често 
Тракийският конник е обграден с родствени, близки по за-
мисъл сцени, фигури, символи, които са разположени между 
централния овален медальон и външния квадрат. Придружа-
ващите мотиви и образи са в хармонично съчетание с главното 
изображение, поддържат вътрешната динамика, движението 
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и баланса на композицията. Често те се редуват вмъкнати в по-
малки медальони, създавайки специфична ритмична стъпка, 
успоредно с което могат да бъдат представени и самостоятел-
но. Организирани в отделни тематични звена, тези мотиви се 
поставят на точно определени места, така че да заемат две 
по две срещуположни позиции под формата на кръст: напр. 
четири кратера/амфори, от които извират клони на лози или 
бръшлян, свързани заедно; четири кошници пълни с плодове 
и др. Това допълнение наподобява формата на фриз, може да 
лъкатуши и като скрол или да изпълнява функцията на ус-
ложнена рамка. Един втори план на действието, изпълнен с 
важни по значение символи, които нямат чисто декоративен 
характер. Това твърде интересно обкръжение включва реди-
ца мотиви с подчертано соларни характеристики, свързани 
с изобилие и плодородие, със свещени дарове и пиршества, с 
боен триумф и могъщество, с вярата в безсмъртието и вечния 
живот: напр. водоплаващи птици (гъсок), бозайници (див 
заек, лъв, пантера, коза), кентавър, клони от лози или бръш-
лян, бликащи обилно от амфори/кратери, кошници препъл-
нени с плодове, нимфи, ероси или човешки фигури (воини, 
гладиатори, вестоносци), растителни орнаменти и др. Част от 
тях се споделят от древната Дионисиева обредност и свърза-
ните с нея изображения (кошница-дарове, венец-корона, об-
редна напитка, пантера, виеща се лоза/бръшлян). Произхо-
дът на един от тези символи – гъската, е свързан с рефлексия 
от Египетската митология. Гъсокът на Нил се възприема като 
създател на света, защото той измътва космическото яйце, от 
което се излюпва слънцето Амон Ра; фигурира като емблема 
на Изида, Озирис и Хор.11 

Забележително е умението, посредством което майсторите 
тъкачи се опитват да изразят формите на физическия свят 
и движението на фигурите. Постига се натуралистично изо-
бражение с правилни пропорции, мъжките фигури са види-
мо различими от женските, без да има индивидуализация на 

11 The Egyptian Book of the Dead. Еdited and with a introduction by 
John Baldock. Arcturus, London, 2011; Мелетинский, Е. М. Мифоло-
гия. Санкт-Петербург, 1996.
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образите. Налице е съзнателно търсена типологизация. Ха-
рактерна за този стил е силната експресивност на фигурите, 
ефектни и бързо запомнящи се, както при едноцветните ком-
позиции (в лилаво или в синьо) наподобяващи графика или 
скулптура, така и при много-цветните, близки до стенописа и 
мозайката.

Идентични орнаменти от времето на Късната античност 
и Раннохристиянската епоха срещаме и на Балканите при 
надгробни плочи (Югозападна Тракия – по протежение на р. 
Струма и Места, Долна Мизия, Черноморското крайбрежие, 
Централна Тракия – Филипопол и региона; Северозападна 
Тракия и Горна Мизия – саркофази), където Конникът изо-
бразява починалия като херой, какъвто според вярванията на 
траките той става след смъртта си.9 (Гочева,Зл. Завещано от 
Траките. Велико Търново, 1997, с. 95-96). Соларните симво-
ли на лъвове, както и символите олицетворяващи безсмър-
тието – лозови или бръшлянови пръчки излизащи от амфо-
ри, разположени в най-долното ниво на плочите, са в пълен 
синхрон с тракийската поменална обредност, възприятието за 
смъртта като начало на един нов живот, пътя и спасението на 
безсмъртната човешка душа, божеството, което съпровожда и 
подпомага този път. Лъвът (пантера, леопард) като слънчев 
знак осигурява бдителност и закрила, могъщество и покрови-
телствена власт, служи и като емблема на царственост. Рас-
тящи нагоре, даващи плодове или вечнозелени лоза и бръш-
лян се асоциират неизменно с възраждането и вечния живот. 
Тези елементи, трайно обвързани с Дионисиевите почитания 
и иконография са споделени по напълно естествен път и при 
художествено-изразните средства на няколко изкуства, свър-
зани с Култа към мъртвите и Култа към предците, с древните 
митологично-религиозни представи за спасение-възкресение-
безсмъртие.

При своите преселения на юг и трайно установяване в еги-
петските земи, както и в съседните на Делтата региони, тра-
ко-пеласгите успяват да съхранят ревностно етнокултурните 
си традиции. Те запазват дълго във времето спомена за своите 
царски династи, почитания и култове, успоредно с което спо-
делят със завареното население своите знания, технологични 
и културни достижения. Истинската идентичност на група-
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та и пътищата на нейното самоопределение се разкриват по-
средством основните обреди и вярвания, имащи рефлексии и 
в изкуството. Общността пази обреда чрез неговото регулярно 
и точно повторение, от своя страна и обредът съхранява живе-
ца на общността, правилния ред и норма. Именно в критични 
моменти и чуждо обкръжение е необходимо за групата това 
припомняне на миналото и неговото превръщане в едно веч-
но настояще. Чрез изразните форми на изкуството може да 
бъде разпозната нейната уникална индивидуалност.
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СВАСТИКИ И ДРУГИ ЗНАЦИ ЗА ВЪРТЕНЕ И 
ДВИЖЕНИЕ В РЪКАВИТЕ НА ДРЕХИ 

ОТ СОФИйСКО
д-р изк. Юлия Боева, гр. София 

Свастиките изразяват идеята за въртенето като основен 
вид движение в света – което поражда всички останали. Те 
притежават кръгова симетрия, а при нея центърът е ос, около 
която могат да се проектират безкрайно число еднакви сег-
менти. Традиционно със санскритската дума свастика нари-
чаме кръстовидна фигура с четиричастна кръгова симетрия. 

Думата „свастика” означава щастие, благо, и се състои от 
корена su – „щастие” и глаголната форма за трето лице един-
ствено число asti на глагола as (съм) със смисъл „да бъде”. 
Умалителната наставката ka превръща пожеланието svasti 
(„да бъде щастие”) в съществително. 

Свастиките могат да показват въртене наляво или надяс-
но. За едната от двете посоки в европейската литература от 
средата на ХIX век е добило популярност названието сувасти-
ка/суавастика. То е погрешно въведено от Южен Бурнуф 
(Burnouf) през1852 г. като название за свастиката с подгънати 
наляво рамене. Погрешно, защото думата сувастика/суавас-
тика е прилагателно, а не съществително. В Индия думата 
свастика се отнася и за двете Ӝ посоки. 

В литературата за свастиките има два начина за определя-
не посоката на въртенето им. Единият е въведен през XIX в. 
от първите западноевропейски автори. В него свастиката е 
лява, когато раменете са подвити наляво и дясна – когато са 
надясно. Другият начин се е появил през ХХ век във връзка 
с изучаването на археологическите и фолклорните свастики 
или представи за въртене. Той е според физическите свойства 
на въртенето, при което краищата на въртящия се обект се 
подгъват или извиват в посока, обратна на движението. Пред-
ставете си например как изостават струите на въртящ се фон-
тан. 

Поради двата начина за определяне на посоката, в наше 
време става объркване. 

В западната християнска традиция дясното е мъжкото на-
чало – слънчево, активно, градивно, добро и свято, а лявото 
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е женското – лунно, пасивно, разрушително и зло. Според 
учените от XIX век, надясно подгънатите свастики са знак за 
светлина, живот, святост и благополучие, и се свързват с про-
летното увеличаващо се Слънце, докато наляво подгънатите 
изразяват тъмнина, гибел, зло и разрушение и съответстват 
на есенното намаляващо Слънце. 

Дясна и лява свастика според западноевропейските автори

В народната култура, включително индийската, липсват 
етични представи за добро и зло в движението на свастиките. 
Посоката им се определя според наблюдението върху естест-
вените природни свастикоподобни форми. Например върте-
нето на нощното небе. 

Годишното въртене (наляво) на Голямата и Малката мечка в 
наше време и през IV хилядолетие пр.н.е.

Или галактиките, които оформят въртяща се наляво свас-
тика с изоставане на краищата надясно спрямо центъра, тъй 
като космическите тела се въртят наляво, обратно на часов-
никовата стрелка. (По подобен начин изостават струите на 
воден въртоп или есенните листа, повдигнати от въздушен 
вихър.) 

Снимка на галактика с въртене наляво; Алегорична фигура на 
вятър от романска миниатюра с движение надясно 

(Багдасаров, 2001, с. 213, Рис. 64)



97

За мен смислоопределяща е посоката на въртене, а не по-
соката на подгъване на раменете. Затова ще наричам първа-
та от свастиките „дясна”, надясно въртяща се или по посока 
на часовниковата стрелка. Тя има подгънати наляво следи 
от въртенето. А втората свастика ще наричам „лява”, наляво 
въртяща се или обратно на часовниковата стрелка.

Надясно въртяща се и наляво въртяща се свастика

В народната култура надясно се преде, а наляво се пресук-
ват два конеца (мартеницата). Надясно се играе обикновеното 
хоро, а лявото хоро е за Задушница. Лявата вода е магическа и 
лековита. „Лява пчела” се нарича особено работлив човек. На-
ляво язди тракийският конник към посвещение, а надясно се 
връща в света на хората като богочовек. Левият път в приказ-
ките води към изпитания, геройство и възцаряване на юнака. 
Най-общо и грубо казано, дясното е човешкото, обикновеното, 
културното начало, а лявото е свещеното, магическото и при-
родното. Има обаче и един проблем. Надясно върви дневно-
то Слънце, а наляво – Луната, звездите и невидимото нощно 
Слънце. Топлото и светлото е надясно, а студеното и тъмното 
наляво. Но преместването на изгрева по хоризонта от зима 
към лято между Коледа и Еньовден става наляво, от югоизток 
към североизток. Дневното и годишното движение са в 
противоположни посоки! Това е „естественото объркване”, 
което трябва да осъзнаваме.

За начало на свастиките се смята орнаментиката върху 
една гривна от кост на мамут от късния палеолит, но всъщ-
ност тук няма нито една истинска правилна свастика. 

Гривната от Мезин XVIII-XV хил. пр.н.е. (Gimbutas, 2006, с. 26)
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Най-старите свастики в света са намерени по нашите земи 
от VI хил. пр.н.е. – през ранния неолит. Още от тогава свас-
тиката съществува като самостоятелен знак и като начин за 
оформяне на изобразителни кръгови композиции, а също и в 
двата си варианта – с въртене наляво и надясно. 

Изобразителни свастики от Кърджали (Николов, 2006, с. 73), 
Слатина и Мурсалево, ранен неолит (сн. Ю. Боева)

Като въртящ се кръст свастиката у нас през неолита се по-
ставя в кръг. Той е преди всичко знак за цялост.

  

Амулет от Кратовско-Светиниколско, неолит; Дъно от 
Алтимир, неолит; Съд от Алтимир, ранен халколит 

(сн. интернет)

В праисторическата епоха свастиката може да бъде изгра-
дена и от кръстосване на два еднотипни S-овидни знака, а 
също и като свастичен квадарт или ромб – с „израстъци”, кои-
то показват въртене.

Криводол (Praistorija jugoslovenskih zemalja III s. 498); Караново 
(Тодорова 1986, с. 101); Мала Азия, неолит (Голан 1994, ил. 83)
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Самата идеята за въртенето на кръста е заложена в обем-
ния кръст – защото праисторическите обемни кръстове са 
пробити така, че могат да бъдат окачени и въртяни. 

Винча, ок 5000 (Neolitik Hrvatske 3, s. 118, детайл)

Шестораменният обемен кръст е най-абстрактният знак за 
света като цялост и за пространството и времето в него. При 
завъртането му хоризонталният кръст се превръща в свасти-
ка, а оста, по-точно дупката, която пронизва вертикалната ос, 
е знак за неподвижния център, за непроявеното начало на 
творението, което тайно присъства в проявения свят. На това 
ниво свастиката е знак за основния „двигател” в света.

На „по-ниско” ниво свастиката може да обозначи всяко 
въртене и цикличност – Слънцето, Луната, годишното вър-
тене на звездното небе, изобщо всички въртящи се макро или 
микрообекти. 

Върху купа от Деветашката пещера от VI хил. пр.н.е., 
свастиките показват въртене на кръглите червени кръгове-
слънца и така предизвикват появата на двойните спирали 
и свързването им в спираломеандър. Това е най-ранният при-
мер за употреба на свастиката със смисъл слънце.

Съд от Деветашката пещера, неолит (сн. Й. Детев)

Всички неолитни съдове със спираломеандри съдържат 
свастиковидно движение, което става очевидно при поглед от-
горе. 
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Съд, гледан отгоре, Триполие (Рыбаков 1965, с. 34); 
Чиния от селищна могила Русе, халколит (Тодорова 1986, с. 44)

Самите двойни спирали (S-овидните знаци), от които се 
изграждат спираломеандрите, също са вид свастика – с две 
рамене. Затова ще се спра на всички останали знаци, които 
показват въртене. Това са: спирала, двойна спирала и про-
излизащият от тях спираломеандър. 

В неолитната култура спиралата има няколко значения: 
1) въртенето на елементите, от които е изградена Вселената; 
2) енергията за разрастване и трансформация в утробата; 3) 
Слънцето; 4) Луната; 5) „пътят на развитието”, в смисъл на 
посвещение: отдалечаване от Центъра – и завръщане към и 
в него.

1  2  3 

4  5 

1. Съд от Египет, неолит (Müller-Karpe 1968, Tafel 13-49); 
2. Статуетка от Винча (Gimbutas 2006 р. 12);  3. Съд от Австрия 
III хил.пр.н.е. (Голан 1994, ил. 28-4);  4. Бордюрен камък от Наут, 

Ирландия, неолит (Гимбутас 2006, с 331);  5. Малка каменна топка 
от Шотландия, късен неолит, (Gimbutas 2006, p. 124)
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В свилениците спиралите са поставени в червен лъчист 
ромб и вероятно имат смисъл на Слънце. Комбинирани са с 
огледално сдвоени фигури на Богинята, чийто предшестве-
ник можем да видим в плочката от Градешница.

   

Свиленици от Драгалевци (Петева 1935, Табло IХ; Маслинков ил. 21); 
Плочката от Градешница, халколит (Merlini 2006, fig. 3)

Двойната спирала или S-овидният знак е основният нео-
литен знак за взаимодействието в света. Тя е единство на две 
спирали, разгъваща се и свиваща се, предаваща и приема-
ща. Има две посоки –  лява и  дясна. Двойната спирала 
е символ на взаимовръзката и взаимодействието между две 
въртящи се „точки” или „слънца”. Двойността Ӝ често се пред-
ставя като двуглава змия. 
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Съд от Триполската култура, халколит (Рыбаков 1981, с. 195); 
Чиния от Телиш-Редутите, халколит (Gergov 2007, S. 136) 

Като самостоятелен знак двойната спирала в свилениците 
винаги се намира в кръг/осмоъгълник (а той е знак за цялост). 
Представя основния принцип на взаимодействието между 
въртящите се елементи в света. 

    
Недоизвезана свиленица (МИС1 № 570); Елбетица (МИС № 467); 
Връзка в ромбовидната схема (частна собственост, сн. Ю. Боева)

Знакът е винаги обграден от назъбена (лъчиста?) рамка, 
понякога черна, но най-често двуцветна – черна и жълта. 
Така противоречието в двойната спирала се превръща във 
„въртележка”, в борба на два змея. А смяната на черно и жъл-
то в кръга около тях подчертава идеята за многослойност на 
въртенето.

Редичките от еднакви двойни спирали се откриват върху 
подладжиците (така се нарича шевицата в долния край) на 
ръкавите. Те като че ли служат за магическа ограда между 
човека=ризата и външния свят.2

1 Съкращението МИС означава Музей за история на София, а ИЕ-
ФЕМ – Институт за етнография и фолклор с музей.
2 За функцията на шевиците да служат за „ограда”, граница между 
личното и външното пространство на човека виж Дечева 2000, с. 82
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   .   

Подладжици 
(ИЕФЕМ № 34625; Маслинков 1973, ил. 64;  МИС № 1555)

    

   

Подладжици (Маслинков 1973, ил. 67; МИС № 1548; Маслинков 1973, 
ил. 80); Поли на риза (Музей на Петко и Пенчо Славейкови)

В основната композиция на свилениците редички от S-
овидни знаци се поставят в рамките на елбетиците. Така се 
потвърждава впечатлението, създавано и от подладжиците, 
че знакът е свързан с идеята за граница. Той наистина е гра-
ничен за човешкото разбиране на принципите в света, защо-
то отбелязва като че ли най-крайния и невидим за очите тип 
движение, който е само интуитивно достъпен за човешкото 
знание. Елбетицата, оградена по този начин, се представя 
като образ на целия свят. В първия пример в лявата горна и 
дясната долна рамка на ромба се изреждат двойни спирали, 
обозначаващи посоката на Слънцето, на деня, докато в горна-
та дясна и долната лява движението е свързано с нощта.

Рамка на елбетица от МИС № 1143
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Рамки на елбетици 

(Частна собственост, сн. Ю. Боева; Петева 1935, т. IV с. Дръмша; 
Музей на Петко и Пенчо Славейкови) 

Когато двата вида S-овидни знаци се противопоставят в 
двойни редици, външната (по отношение на ромба) редичка е 
в „правилната” посока – според принципа, описан току-що, а 
вътрешният е в обратната.

Противопоставянето на S-овидни знаци в свиленици-
те става по няколко начина. В примера от ИЕФЕМ № 24061 
S-овидните знаци са добавка към елбетицата от птици. Тук 
те са еднакви – с движение/въртене наляво и се противопос-
тавят само чрез цвят. От ляво горе надясно долу (отляво на-
дясно, като движението на дневното Слънце) знаците са жъл-
ти, докато от дясно горе наляво долу (в посоката на „нощното 
слънце”) те са черни. 

Добавки към елбетица (ИЕФЕМ № 24061) 
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Противопоставени по цвят, но и по посока на движение, са 
двойните спирали във вертикалната ивица между две елбети-
ци в свиленица от типа „сръбка”. 

Вертикално противопоставяне (Традиционни български костюми 
и народно изкуство 1994, с. 45, детайл)

Тук посоката на горния знак и белият цвят се свързват с 
деня и движението на Слънцето надясно, в посоката на Чер-
вената богиня на тукашния свят. Докато по-тъмният S-ови-
ден знак е обърнат и е по-долу, защото принадлежи към но-
щта и света на Бялата богиня. 

Когато двата вида двойни спирали се противопоставят хо-
ризонтално, разположението им е същото, както в неолитната 
керамика.

Хоризонтално противопоставяне (Маслинков 1973, ил. 25 с. 
Бистрица 1890; ИЕФЕМ № 2548 с. Биримирци); Погребална купа от 

Унгария, неолит (Müller-Karpe 1968, Tafel 192–А-1)
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Спираломеандър се получава при свързване на двойни-
те спирали. Той показва безкрайност на взаимодействието 
между въртящите се елементи. 

Неолитна керамика от България (Тодорова, Вайсов 1993, с 108); 
Къснохалколитна керамика от Триполската култура

(Рыбаков 1981, с. 195)

В свилениците спираломеандрите се намират в изобилие 
върху подладжиците – долният край на ръкава. Там те из-
пълняват ролята на граница – безкрайна, защото обхваща 
ръкава изцяло. Както и в праисторическата керамика, спира-
ломеандрите биват два вида – със завихряне около невидим 
въртящ се обект, и с видими „слънца”.

  

  

Спираломеандри със завихряне (Слатина, нач. на ХХ в., сн. интер-
нет; МИС № 1082; ИЕФЕМ № 12979 и № 26639)

 

Спираломеандри със „слънца” (МИС № 1371; Маслинков 1973, ил. 43, 
с. Гниляне 1917 г.)

Самите „слънца” понякога се превръщат в различни кръс-
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товидни геометрични фигури със собствен по-сложен смисъл. 
(Във втория пример слънцата са заместени от пет квадрата – 
централен малък и излизащи от ъглите му големи. Тук ква-
дратите заместват кръгова-слънца, а цялата фигура предста-
вя началото на творението, когато от централното Изначално 
слънце в четирите посоки на света се раждат слънца). 

Особено често обаче, поради забравения смисъл, спирало-
меандрите се превръщат в лъкатушна линия с излизащи от 
нея завъртулки – растения.

  

Спираломеандри с растения (ИЕФЕМ № 29415; МИС № 4148)

Друг важен вариант на двойните спирали може да бъде 
наречен полусвастика. Тя се получава, когато S-овидният 
знак се пресече кръстовидно от линия или друга по-сложна 
фигура. В праисторическата култура най-често това е фигу-
рата на Богинята. Самият S-овиден знак показва идеята за 
взаимовръзката, превръщането и единството на противопо-
ложностите. Когато влиза в изображението на Богинята, тя 
самата става израз на тези идеи. 

   

Антропоморфна фигура от Караново (Gimbutas 2006, p. 263) и 
от Топлница, късен неолит (Тодорова, Вайсов 1993, с. 198)
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В шевиците от Софийско се срещат и двата типа изображе-
ния на Богинята като полусвастика – с S-овидни ръце (рядко) 
и с S в долната част на тялото.

   

Богинята като полусвастика (Свиленица от Британския музей, 
сн. интернет; ИЕФЕМ № 26639) 

Абстрактният знак за Богинята-полусвастика е S-овидният 
знак, пресечен от права черта. Пресичането сочи точката на 
въртене, която се намира при мястото на усукване и смяна на 
движението вътре в знака. Така точката на въртене се пре-
връща в ос. 

Има само една свиленица с полусвастики върху ромбовид-
ната мрежа. Тук те придават динамика на композицията, за-
щото показват въртене наляво на всеки от ромбовете. 

Частна собственост (сн. eВay) 
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В подладжиците полусвастиките са единични, редичка или 
спираломеандър, а фигурата, която пресича двойната спира-
ла, може да бъде права линия, но по-често е маказ – знакът 
за раждащата същност на двойната Богиня, който в случая 
замества изображението. Тази комбинация от маказ и двойна 
спирала съществува в неолитната култура.

    

Подладжици (МИС № 233; Частна собственост, сн. интернет;        
Маслинков 1973, ил. 79 Обрадовци 1910 г.); 

Печат от Италия, VI хил. пр.н.е. (Gimbutas 2006. p.123) 

В подладжицата от свиленица от Музея на Славейкови 
„слънцето” е квадрат с излизащи от него ъгли – знакът за раж-
дане в четирите посоки на света. А фигурите, които пресичат 
спираломеандъра, представляват сдвоени и силно стилизира-
ни изображения на Богинята с вдигнати ръце. Следващите 
два примера също показват полусвастики от S-овиден знак, 
пресечен от двойно изображение на Богинята.

     

Подладжица (Музей на Петко и Пенчо Славейкови, сн. Ю. Боева)

            
Подладжици (Маслинков 1973 ил. 45 Обрадовци 1910 г.; МИС № 1549)

Нерядко полусвастиките в подладжиците са по-скоро неси-
метрични свастики, в които единият от кръстосаните S-овид-
ни знаци е по-голям от другия. Те нямат кръгова симетрия 
като същинските свастики, а показват идеята за въртенето 



110

заедно с двойността на света, като се подчертава неолитната 
представа за светлинната Бяла майка като по-малка в срав-
нение с веществената Червена. 

  

  

Подладжици (ИЕФЕМ № 2575 Мировяне 1910г.; МИС № 724; 
Частна собственост, сн. Светослав Петров; ИЕФЕМ № 29423)

Срещат се и спираломеандри с полусвастики на мястото на 
слънцата.

Като основен мотив свастики с четири еднакви рамене и 
пълна кръгова симетрия в свилениците се срещат рядко. От 
достигналите до нас има две вариантни свиленици от типа 
„сръбка”. Тук свастиката е неизвезана, бяла, и се оформя от 
телата на четири птици в кръгова симетрия. Самите птици 
са неолитен символ на способността на Богинята да поддър-
жа космическия ред, като част от него е и преминаването на 
душите от живот в тяло в живот без тяло – и прераждането. 

   
Слънчева колесница от бронзовата епоха със свастики върху 

птицеподобна фигура. Култура Дубовац, Сърбия, ок. ХV в. пр.н.е.

В свиленицата от ИЕФЕМ е подчертана двойната природа 
на света, понеже двете свастики се вътят в различна посока. 
Лявата кръгова елбетица съдържа въртяща се надясно свас-
тика, а отдясно фигурите на птиците са обърнати и оформят 
движение наляво. Двете свастики се движат една срещу дру-
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га. В свиленицата от с. Сеславци обаче птиците и свастиките 
се вътят само наляво.

Трудно е да се прецени накъде се въртят самите птици.

    
Свастики от птици 

(ИЕФЕМ № 3210; Петева 1935, т. ХХ-1 Сеславци) 

Върху кръговата симетрия в тези две свиленици е наслоен 
и един огледално-симетричен (неподвижен) наклонен кръст. 
Върху краищата му, като върху жезъл, стоят четири силно 
трансформирани изображения на Богинята.

    Сред свилениците има и една поч-
ти изцяло геометрична, изградена 
от елбетици със свастика (ИЕФЕМ 
№ 26709).

Свастиката тук е съставена от два 
кръстосани S-овидни знака, като 
хоризонталният е по-широк от вер-
тикалния. Не мога да преценя дали 
това е случаен дефект – или е начин 
да се покаже връзката между хори-
зонтала и тукашния свят на по-го-
лямата Червена богиня – и между 
вертикала и невидимия свят на „без-
плътната” Бяла.

Геометрични кръгови елбетици със 
свастика (ИЕФЕМ № 26709)
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Свастиката тук също е бяла, неизвезана, има черна точка 
за ос на въртенето, а раменете Ӝ са подредени с леко разме-
стване – по принципа на свастиките около квадрат. Четири 
големи червени ъгъла я обграждат и оформят равнораменен 
наклонен кръст около нея. Вътре в тях въртеливото движение 
е подчертано чрез ъгли, съставени от изреждането на жълта, 
синя и черна точки. 

По-често свастики се намират в рамките на ромбовете, кои-
то ограждат елбетици. Там те са черни и се изреждат в бели 
или двуцветни квадратни полета. 

    

Свастики в рамките на елбетици (Софийски край 1993 с. 140;
Музей на Петко и Пенчо Славейкови; Свиленица от с. Брезе,                  

сн. А. Комитска)

Както и при S-овидните знаци, когато свастиките се изреж-
дат в рамките на елбетиците, те са с противоположна посока 
на въртене.

В последния пример – свиленицата от с. Брезе, с елбетица-
та от изображения на Раждащата богиня от VI хилядолетие 
пр.н.е., от Чатал-Хьоюк, редичките от свастики в рамката са уд-
воени. Тук, както и при S-овидните знаци, противопоставяне-
то на посоката им става не само между отделните страни на 
ромба, но и между външния и вътрешния ред на ромбовидна-
та рамка.

Още през 1932 г., в изследването „Шевични паралели” Ев-
докия Петева обръща внимание върху една свиленица, в коя-
то ясно, чрез оцветяване в черно и жълто, са наслоени две 
свастики. Жълтата е с въртене надясно, в посоката на дневно-
то слънце, а черната – наляво, в посоката на нощното невиди-
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мо движение на Слънцето от залез към изгрев. Резултатът от 
това наслояване е взаимното неутрализиране на двете про-
тивоположни движения. Получава се в кръст със завъртяни 
краища – знак за жизненост, за живот.

  

Свиленица с наслоени свастики 
(ИЕФЕМ, Изложба за Евдокия Петева, сн. Ю. Боева)

Същевременно частичното оцветяване на свастиките при-
влича вниманието към четири кръстовидно поставени изо-
бражения на Раждащата богиня. Тя е с рогата глава и с полу-
очертан и двуцветен ромб-утроба. Тук свастиката, като част 
от изображението на Богинята, се оказва белег за диалек-
тичната Ӝ същност. А размяната на цветовете между ромба 
и краката напомня за принципа на оцветяване в източния 
символ Ин-Ян. Този тип наслоени свастики се среща и в дру-
ги етнографски области на България. Но само еднократно – в 
достигналите до наши дни свиленици от Софийско.
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Заключение

Основната композиционна единица в свилениците са ел-
бетиците. Те са кръстовидно подредени системи от знаци, ге-
ометрични или изобразителни, които най-често имат своите 
праисторически варианти или предшественици. Чрез елбе-
тиците се изказват две основни идеи: идеята за раждането и 
плодородието, и идеята за Сътворението, представено също 
като раждане и намножаване в четирите посоки на света. 

Свастиката е знак преди всичко за причината, предиз-
викала Сътворението. И може би поради своята изключител-
на динамичност, тя се среща в елбетиците сравнително рядко. 
Там тя е знак за Двигателя на света, за първото и централно-
то движение, от което произлиза всичко. Тя е и знак за полюс, 
за динамичния център на света.

Когато е поставена в рамките на елбетиците, свастиката 
има значение, сходно с това на двойните спирали, които в 
крайна сметка са също вид свастики – двураменни. Тогава 
особено важен се оказва принципът за уравновесяване на по-
соките. 

И накрая, искам да се върна към проблема за посоките на 
движение. При геометричните свастики е възможно посоката 
им да бъде определяна само според физическите закони за 
въртенето. Най-често допълнителните белези (например оц-
ветяване) потвърждават правилността на физическия начин 
за осмислянето на посоките. 

При изобразителните свастики обаче това не винаги е така. 
Когато се изобразяват цели фигури, най-често посоката е спо-
ред физическите закони.

   

Изобразителни свастики от цели фигури 
(Голан 1994, ил. 208-12; Шумер 5000 г. пр.н.е, сн. интернет)
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Когато обаче свастиките са изградени от изреждане на гла-
ви, посоката се оказва обратна. Защото главите естествено са 
подгънати напред, те не са следа, а причина за въртенето.

    

Изобразителни свастики от глави 
(Слатина, ранен неолит, сн. Ю. Боева); 

Брошка от V-VI в., остроготи;  Римска брошка от III в. 

Изобразителните свастики от глави не се подчиняват на 
физическия закон за центробежното изоставане на следата 
от въртенето. Те се оказват подобни на изключението за кое-
то вече споменах – преместването на мястото на изгрева на 
Слънцето в годишния му ход. Затова при мен се появи въпро-
сът дали тези две изключения не могат да бъдат свързани? За 
съжаление едва ли могат да се открият сигурни доказател-
ства за това. 

В крайна сметка проблемът с посоките няма единствено ре-
шение в рамките на историческия материал. Затова предла-
гам да продължим да го обсъждаме.
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ПРОЕКТ
„ОБРАЗЪТ ЗНАК НА АСПАРУХОВСКИЯ СВЯТ”

на изследователски ученически екип от 
СУзаХНИ „Константин Преславски” – Варна 

в състав Александра Железова, Весела Тодорова, 
Иван Кънев, Мая Рулинска, Михаела Парталозова и 
Ния Козлева  с ръководители Елеонора Николова и 

Марина Стоилова

От 2007 г. в село Аспарухово със старо име Ченге се провеж-
да уникалният училищен проект за фолклорна експедиция, 
в който авторите са дългогодишни участници. Селото е било 
дервентджийско – жителите му са охранявали прохода, а в 
замяна са имали по-специален статут в Османската империя. 
Това им е позволило да съхранят идентичността си и самобит-
ните си фолклорни традиции. 

Вече десет години ученическият екип се завръща в Аспа-
рухово не само като изследователи, но и с мисията на наслед-
ници. За младите хора местната фолклорна култура е без-
ценна, защото я познават и приемат за своя, обещали са да 
я съхраняват. Но именно това градено с години отношение 
създава методологични проблеми за научната работа в селото. 
Затова тазгодишният проект, с който екипът печели първа 
награда за четвърта поредна година в Ученическия институт 
на БАН, има нов подход – подбрани са иновативни методи, за 
да се изрази ученическата позиция и роли в Аспарухово. Те са 
превърнати в инструмент на това изследване и в негов обект 
на наблюдение. В проекта аспаруховският фолклорен свят е 
обоснован като цялостна система от идеи, а младите градски 
хора като неизменни участници в нея. Същинската цел на 
проекта е да се наблюдава процесът на онаследяване не на 
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местната култура, а на образа знак, тоест на представата за 
нея. Изследването се състои от три части, които са жанрово 
и методологично различни с цел да обхванат възможно най-
пълна картина.

В първата композиционна част основна тема е онази фор-
ма на разказването, която представлява специфично прежи-
вяване на реалността и е акт на нейното постоянно констру-
иране и реконструиране – живият разказ. Включени са шест 
документални разказа за работата на учениците по време на 
Деветата лятна тазгодишна фолклорна експедиция, в които 
те споделят преживяното и наученото от срещите с инфор-
маторите в Аспарухово, оценяват изпълнението на изследова-
телските си задачи. Разказите са запазени във вида, в който 
са създадени и са свързани с кратки авторефлексивни ко-
ментари, съпоставящи ги с теренната информация, която те 
реконструират. Така се проследява образът на Аспарухово в 
представите на съвременните млади хора – показва се какво 
те възприемат, виждат, помнят от фолклорния свят, кое в него 
е полезно и ценно за тях и как то заживява в съзнанието им.

Втората част на разработката поставя идейния си акцент 
върху знаците, които ченгенската общност използва, за да 
предава акумулиран смисъл, да пресъздава образ на света. 
Именно в тази част проектът постига своята авторефлексив-
ност, като предизвиква уменията на авторите да разкодират, 
тълкуват и обобщават достигнатото ново знание в общ анализ.

За първи път са създадени точни дигитални схеми на ше-
виците на изследваните 16 местни ризи. Това е от една страна 
етнографски значимо и изпълнява важната цел на фолклор-
ната експедиция да се архивират тези автентични шевици. 
От друга страна, така се пресъздават традиционните знаци, 
стандартизират се и учениците се превръщат в техни съхра-
нители. Описани са и са анализирани, за да се разчетат зна-
ченията им и те да се прибавят към образа на Аспарухово у 
младите хора. Оказва се, че описанията им постигат сходни 
представи. Затова те са обобщени в разкази-описания за вся-
ка отделна част от шевиците на ризата.

В третата част на проекта са включени пет визуални есе-
та – като още един специфичен нов метод на доклада те са 
създадени в абсолютна свобода и това ги превръща в доку-
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ментален обект на изследването. Визуалното есе като модер-
на негова форма дава нови възможности на изследователския 
екип да преосмисли връзките свят-образ и слово-образ. Така 
се установяват зависимостите между елементите на изслед-
ваната реалност и се достига до пълнота на открития смисъл. 
Визуалното есе е отлична възможност да се съберат чрез асо-
циация концепциите за образ и знак на аспаруховския свят и 
те да се представят в една свързана цялост, в идея за Аспару-
хово. Със заключението се предлага единен знак на Аспарухо-
во, който обобщава изследваните представи.

Те са наблюдавани по време на тазгодишната Девета фол-
клорна експедиция, посветена на живите разкази, която по-
казва, че градските млади хора виждат друг, интригуващ ги 
образ на Аспарухово. Той се оформя в общуването с възраст-
ните хора и при срещата им с традиционната българска кул-
тура. За да изградят нейния образ, в първата част на проекта 
авторите споделят експедиционните си впечатления в свои 
разкази и превръщат себе си от субекти в обекти на изслед-
ването. Така прилагат новия авторефлексивен метод на про-
учване.

Първият разказ е кратък, започва документално и предста-
вя импровизирано теренно интервю на улицата. Но срещата 
с възрастната жена е откроена като събитие, което превръща 
разказа в лично преживяване. Споделеното от информатора 
превзема вниманието на Мая, кара я да мисли за своето се-
мейство, да съотнася изследователската ситуация с живота и 
себе си. Мая избира да говори за начина да станеш част от 
общуването с другия, като го изслушаш и го възприемеш по-
добен на себе си. 

За разлика от това нейно малко лично преживяване, след-
ващият разказ представя света на Аспарухово като голямо 
събитие, преживяно от експедиционната група. Разказът на 
Ния и Михаела е създаден в съавторство и показва как при-
надлежността им към общ екип ги кара да изживяват заедно 
и да създават общ глас за колективния образ на Аспарухово. В 
него се преплитат наученото и представите за преди със съби-
тията в настоящата експедиционна работа. Според текста мо-
мичетата осъзнават, че са част от процеса на онаследяване на 
знание и сътворяване на образ за Аспарухово. Всеки инфор-
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матор добавя ново парченце от представата, която в паметта 
им се сглобява и съхранява като ценност.

Със същата документална тежест и още по-задълбочена 
структурираност на разказа и на получения образ продължа-
ва Весела. Тя реконструира и преосмисля наученото в Аспару-
хово. Отново експедиционната последователност от изследо-
вателски събития е обща рамка на текста Ӝ, който представя 
един завършен образ на Аспарухово като пространство на ри-
туала. Весела показва възможността си да оценява, да свърз-
ва познанията си и да интерпретира. Важен сюжетен момент 
в нейния разказ са обичаите, сред които е откроен кукерски-
ят, изследван от екипа ни през февруари тази година. В своя 
автентичен вид кукерите без маска продължават да същест-
вуват и са доказателство за живите традиционни усилия на 
местната общност да извика доброто, като прогони злото и за-
едно гарантира добра житейска промяна. „Всичко е ритуал” – 
цитира Весела думите на дългогодишната ни информаторка 
Атанаска Мъглева. Той представлява процеса на формиране 
на образ за реалността, при който тя се интерпретира в логи-
ката на човешкия живот.

В контраст с документалните разкази стои следващият 
текст, представящ пребиваването в Аспарухово като приклю-
чение. Иван създава изследователски дневник без етнограф-
ска конкретност, но със забележителна пространствено-вре-
мевата точност. Този способ на разказване, който разкрива 
единствената мъжка представа сред авторския екип, е разли-
чен с това, че вместо за митичното Аспарухово, което се нами-
ра някъде и в което нещо се е случвало някога, се говори за 
действителността и настоящето там. Задачата, върху която 
Иван е работил през тазгодишната експедиция – да създаде 
маршрути за културно опознаване на селото, му дава и един 
друг поглед към изследователската ситуация – информация-
та за миналото на селото и отминалият неопределен образ е 
необходим за него дотолкова, доколкото да може да разбере 
и опознае по-пълноценно мястото. Тази специфична авторе-
флексия под формата на дневник е силно субективна и вече 
не е реконструкция на миналото, а съзнателен опит да се съ-
творява бъдеще.

Последният разказ в първата част на проекта е на Алек-
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сандра – тя споделя впечатленията си от теренно интервю с 
баба Петрана. Също избира индивидуалния подход към пре-
живяното и се стреми да събера минало и настояще в смислов 
синтез. В текста липсва цялостна документалност, но образът 
на Аспарухово се откроява в неговата абстрактност и интуи-
тивна чувственост. 

Втората част на изследването е озаглавена „Знакът”, за-
щото в него за втора година се продължават наблюденията 
над символите в ченгенските шевици по мъжката и женската 
риза. Описват се с цел да се обобщи типичният вид на шеви-
ците на общо 16 паспортизирани по време на Деветата лятна 
експедиция в Аспарухово ризи, от които две са мъжки.

Ризата е онази част от носията, която заради прекия си до-
пир до човешкото тяло има основната функция да предпазва 
от злото, проникнало въпреки защитната сила на връхната 
дреха. Шевицата на ризата се състои от три части – огърлие, 
ръкав и поли, които ченгенката е избродирала с различен бод, 
цвят и форма, за да изрече силно пожеланото – онова, което 
най-много липсва в живота. Всяка шевица има свое послание 
в него в зависимост от местоположението си.

Заради разположението си върху гърдите и сърцето огър-
лието защитава живота и насочва към женската утроба. Ше-
вицата му варира по форма, цвят и символика в четири раз-
новидности:

– с основен елемент трапец – то пожелава здраве и пълно-
ценен, нов живот, който да наследи и опази родовата истина 
за света и мястото на човека в него;

– с основен елемент успоредник – това огърлие съдържа 
като главна фигура ромба. Той символизира връзката между 
мъжкото и женското начало, знак е на семейството, което чо-
векът трябва да създаде;

– с основен елемент триъгълник – означава християнското 
триединство, съвършенството на доброто и на семейното ог-
нище;

– с основен флорален елемент – символизира чрез красота-
та на природата плодородие и благоденствие.
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Използваните в шевиците на ризите цветове са черен – 
символ на земната сила и на човешкото битие, червен – сим-
вол на пълнокръвния живот, розов – на ново, младо и кра-
сиво начало, зелен – на неспирния природен кръговрат, на 
плодородие, и син – на безкрайността и спокойствието на 
установения от ценностите смисъл. Сред тези багри най- 
важно е синьото, с което ченгени синкосват ризите и ръчени-
ците си, защото то е цветовият знак на техния свят, ограден в 
жив образ от бистрата чистота на планинската вода и лазур-
ната слънчева синева на дълбокото небе.

В доклада за първи път се наблюдава обобщеният модел на 
мъжкото огърлие, което е интересно с преобладаващите два 
основни цвята – червен и черен, както и с основната стилизи-
рана флорална четирилистна фигура, наподобяваща кръст и 
символизираща единството на природните стихии. Кръстът 
е знакът на земния център. Той е потвърден и от специфич-
ния брой елементи – 14, като удвояване на числото 7 изразява 
нравствената мъдрост, която мъжът притежава като опора на 
рода. Третият цвят в мъжката шевица – жълтият, пожелава 
животворна светлина и сигурност в житейския път. Така ше-
вицата защитава мъжа и съхранява силата му да се грижи за 
семейството.
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Символиката на ръкава е обвързана с труда. Поредицата 

от флорални фигури с хиксовидна форма и няколкото пре-
къснати линии над нея пожелават плодородие и гарантират 
защитата му. Изобилието на добро и красота е означено от 
цветна пампулка върху ръба. Различни по кройка и шевици 
са женският и мъжкият ръкав. Женският ръкав е разкроен по 
подобие на ризата и е предимно тъкан, тоест украсата му е 
втъкана в платното, което се приготвя специално, а не се бро-
дира. Основната втъкана флорална фигура е същата, която 
се втъкава в ченгенската престилка. Открихме и една риза 
с бродиран ръкав – неговата шевица е по подобие на тази на 
полите. Мъжкият ръкав е с бродирана шевица, която повтаря 
основен елемент от огърлието. Изводът ни е, че функцията на 
украсата по ръкава е да удвои основното благопожелание на 
дрехата.
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Полите са специфични за женската риза и са разположени в 
долния Ӝ край – в близост до земята, те са връзка с нейната 
мощна сила за предпазване от злото. Основни елементи на 
тази шевица са плътната черна основа от ромбове и фигурата 
бой. 

  

Боят има четири варианта – голям, среден, малък и стра-
ничен. Големите бойове са само два, разположени са в зад-
ната част на полите и в средата представляват стълб, който 
разполовява фигурата на две симетрични части – огледални 
образи на цветя, благопожелаващи плодородие. Стълбът ви-
зуализира Дървото на живота и рогатия образ на Богинята-
майка, които са знак за центъра на света. Средният бой при-
тежава същите характеристики като тези на големия, но е 
силно стилизиран, без ясно откроени, а със сливащи се части. 
Типичният малък бой се състои от огледални образи на цве-
тя – символи на красота и плодородие. Цветните му върхове 
са специфичният му детайл. Страничният бой е разновидност 
или обобщен вариант на другите видове бойове, защото съ-
държа техни елементи. Разполага се по страничните ръбове 
на ризата, за да обхване предната страна на дрехата, означа-
ваща бъдещето, и задната Ӝ част – миналото в единна същ-
ност на човешкия живот. Бойовете пресъздават трите слоя 
на света – подземния, земния и небесния – и правят жената 
важна връзка между тях, която ги съхранява и ги вмества в 
същността на битието. Затова в шевицата, създадена от нея, 
се побира богатството на вселената, живота и рода.

В третата част на изследването се търси връзката между 
знака и образа на Аспарухово. За тази цел е използван новият 
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в социалните науки метод на визуалното есе, чрез който се 
разкрива как се преживява светът Аспарухово, как той се раз-
бира и се говори за него. Всеки от авторите свободно избира 
важни образи и думи, за да изкаже смисъла на наученото в 
Аспарухово и на своето присъствие там. Оказва се, че всички 
са избрали шевицата на женската ченгенска носия като цен-
трален образ в своите есета и са потърсили нейната връзка с 
природния свят в селото. Този избор не е случаен – съпоста-
вяйки природата, която човекът обитава и на която е подвлас-
тен с дрехата, сътворена от човека за човека, символизираща 
силата му да преобразува полученото от света в своя полза, 
учениците разкриват универсалното си отношение към Аспа-
рухово. Създадени в абсолютна свобода, петте визуални есета 
от последната част на проекта се превръщат в обект на из-
следването. Тази негова модерна форма дава възможност да 
се съберат концепциите на всички автори за образ и знак на 
аспаруховския свят и да се представят в една свързана идея 
за Аспарухово.

 

В заключението на това изследване е формулирана теза 
за това кой е най-често повтарящият се знак в ченгенската 
носия и какъв образ за фолклорния свят представя той. „Фи-
гурата ромб – символ на мъжкото и женското начало, които в 
единството си образуват семейството, пожелава щастлив се-
меен живот. В повторението си тя кодира паметта за рода, 
символично означава света с четирите му посоки и носи пос-
ланието за човешката предопределеност – да се открива про-
тивоположна същност и чрез любов двете да се събират в една 
неизменна цялост, в свят, където се създава живот и се гаран-
тира бъдещето му.” Този автентичен знак, закодиран в тра-
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диционната дреха, който е разчетен, се оказва общочовешки, 
вечен и необходим във всяка епоха.

   

Авторският принос е в избора и усилието да се потърси та-
къв знак на аспаруховския фолклорен свят, който да го при-
ближи до съвременните млади хора. С проекта се продължава 
научната дейност на учениците от това варненско училище 
да описват, анализират и представят резултатите от девет-
годишната експедиционна работа на единствената подобна 
фолклорна експедиция, като се допълва научният Ӝ архив с 
наблюдения върху местната фолклорна носия и се изготвят 
схеми на шевиците. Нова е методологията на работата – за 
първи път тази година от субекти в научното изследване авто-
рите се превръщат в негови обекти – така те постигат разби-
ране за собствената си роля в Аспарухово, като я преживяват. 
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ОЛТАРНИ ПЛОЧИ С НОТОПИС ОТ РОДОПИТЕ
Андрей Киряков, гр. Пловдив

През последните години, главно чрез интернет, бяха попу-
ляризирани известен брой олтарни плочи с кирилски надписи. 
Такива плочи бяха регистрирани в няколко села в Средните 
Родопи, но също и на няколко други места в Южна България. 
Плочи с надписи с кирилски букви има намерени в родопски-
те села Гела, Солища, Широка лъка, Турян, Върбово, както и 
в Ивайловградско, Първомайско, Чирпанско, Хисарско, Сопот 
и др. 

Началото беше поставено през 2002 г., когато изследовате-
лят Никола Гигов в книгата си „Орфей и азбуката” публикува 
препис на каменна плоча от параклис край село Гела, на коя-
то има изписани кирилски букви.

 

Фигура 1. 
Препис на 
плочата от Гела 
по Никола Гигов
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Тази плоча и досега остава най-известната от този вид. Плоча-
та е с приблизителни размери 1м/85 см, съдържа 25 линеарни 
реда и около 978 кирилски букви. На най-долния ред ясно се 
вижда датата 1881 г., юли 20, т.е. денят на пророк св. Илия, на 
който е посветен и параклисът (Фиг. 1, 2).

Фигура 2. Плочата от параклиса край с. Гела

Още в края на 80-те години на миналия век писателят и 
изследовател Никола Гигов подсказва идеята си, че в родоп-
ското село Гела има запазени реликви от времето на Орфей. 
Това са наличието на древни гробници с хокерни погребения, 
Харонов обол, Делфинов пръстен, златна корона, патриарше-
ски жезъл, древни пътища, скални изображения, стари све-
тилища и други. Към този род реликти по-късно той отнася и 
въпросната олтарна плоча.

През следващите години, както споменах, стават известни 
още десетина плочи, подобни на тази от с. Гела. Тези плочи 
са надписани с кирилски букви, основно съгласни, като меж-
ду тях се виждат и някои особени знаци. Те са съхранявани 
най-често в олтара на църквата, като повечето служат и за 



129

олтарни маси. 
Основна заслуга за популяризиране на плочите донесе из-

следователската дейност на Мартин Константинов и неговият 
блог, където той показа голяма част от тези плочи и изказа 
някои хипотези във връзка с тяхната поява и значение. Ос-
новната изказана хипотеза е за древността на тези кирилски 
надписи, което предизвика значителен интерес. Тази хипоте-
за предизвика и дискусия в научните среди, която беше отра-
зена на страниците на Списание 8, април месец 2013 г. 

Официалното мнение на българските учени във връзка с 
тези плочи, разширено представена в Списание 8 е, че това са 
дюлгерски или ктиторски надписи. Д-р Коста Хаджиев – екс-
перт по българска епиграфика от НАИМ – и проф. Казимир 
Попконстантинов от Великотърновския университет „Св. Св. 
Кирил и Методий” датират надписите в периода ХVII – ХIХ 
век. Те отбелязват, че надписите са изписани изцяло на ки-
рилица, като при някои се срещат и гръцки букви, а тексто-
вете са ктиторски списъци. По-точно казано, това е списък с 
инициалите на всички хора, които са дарили пари за постро-
яването на параклиса или църквата. Проф. Попконстантинов 
изказва и още едно мнение – за възможността това да са тек-
стове изписани на таен, мещренски (дюлгерски) език, значе-
нието на който вече се е изгубило. 

Тези двете предположения на специалистите всъщност 
страдат от сериозни недостатъци, което беше показано и в 
ответна статия в блога на Мартин Константинов. Накратко 
казано, ктиторските надписи не се крият от посетителите на 
храма, а напротив, поставят се на видни места, така че лесно 
да бъдат забелязани. Още по-малка е вероятността това да са 
надписи на таен дюлгерски език, понеже такива не са извест-
ни, а и един таен език като мещренския се използва за съвсем 
други цели и не предполага оставянето на надписи. 

Част от каменните плочи с надписи от параклисите и църк-
вите в Родопите са доста еднакви по отношение на начина на 
изписване и стила на буквите. Така например плочата от па-
раклиса „Св. Илия” край Гела и тази от Широка Лъка отново 
от параклис на името на „Св. Илия” са доста близки, както и 
тази от параклиса на „Св. Георги” край село Върбово (Фиг. 3 
и 4).
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Фигура 3. Олтарна плоча от църквата „Св. Илия” 
в Широка Лъка

Фигура 4. Олтарна плоча от параклиса на „Св. Георги” 
в с. Върбово
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Възможно е дори тези плочи и надписите върху тях да са 
дело на един и същи каменоделец. Като цяло, плочите от 
Средните Родопи показват близки характеристики, което ясно 
очертава една регионална група. Характерното за нея е сля-
тото изписване на буквите на линеарни редове, използването 
преди всичко на съгласни, както и минималното присъствие 
на гръцки, а може би и на някои латински букви. Въпреки 
че в тези надписи са използвани преди всичко кирилски бук-
ви, броят им е все пак ограничен, т.е. не се срещат всички от 
познатите ни днес 32 буквени знака. Начинът на изписване 
на буквите действително отнася плочите към един по-късен 
период, XVII-XIX век, а не сравнително по-ранния период, 
предложен от Мартин Константинов.

Известно изключение прави плочата от село Турян, където 
освен кирилските се виждат и някои букви от гръцката азбу-
ка, както и особени знаци, които трудно могат да бъдат опри-
личени на буквени такива (Фиг. 5 и 6). 

Фигура 5. Олтарна плоча от с. Турян
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Фигура 6. Олтарна плоча от с. Турян – фрагмент

Тук се срещат също и вертикални двуеточия и триеточия. 
Именно плочата от с. Турян, с наличието на тези особени зна-
ци, отваря вратата към една нова хипотеза за характера на 
надписите върху каменните плочи. Особените знаци тук на-
помнят на византийските невми или казано по друг начин, 
на византийския невмен нотопис (Фиг. 7).

Невмите представляват набор от знаци, които се поставят 
над или под съответния литургичен текст. Те се разпростра-
няват в Европа през Ранното средновековие поради необхо-
димостта от мелодично изпълнение на даден богослужебен 
текст. Невмите са предшественици на съвременните ноти, 
но за разлика от тях те не указват абсолютната височина на 
музикалния тон, а само повишаването или понижаването на 
гласа с една или повече степени, в рамките на предварително 
зададен лад. Невмите също така служат и за разбиране струк-
турата на мелодиите.
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Фигура 7. Образец на гръцки текст с византийски 
невмен нотопис



134

Византийските невмени писмени системи вероятно са про-
излезли от екфонетичната (речитативна) нотация. Отличи-
телното за тях е, както споменахме, че една невма (т.е. един 
писмен знак) не съответства на един тон, както е в съвремен-
ната петолинейна нотация, а определя интервалното съот-
ношение между дадения и предходния тон (секунда, терца и 
т. н.) или поне показва дали тонът е по-висок, или по-нисък 
спрямо предходния, както и маркира цяла типична последо-
вателност от тонове (мелодическа фигура-формула). Най-ран-
ните невмени записи са открити във византийски ръкописи 
от средата на X в. В историята на нейното развитие могат да 
се обособят няколко стадия – ранновизантийски, средновизан-
тийски, късновизантийски, съвременен.

В България византийското невмено писмо доминира през 
периода на цялото Средновековие, чак до края на XIX век, 
когато бива изместено от съвременната музикална нотация. 

От древността съществувала и друга традиция – за означа-
ване на нотните тонове с буквени имена. Още древните гърци 
са имали нотопис, при който са записвали тоновете с букви в 
различно положение. В Западна Европа най-старите сведе-
ния за употребата на букви от латинската азбука за наимено-
вание на тоновете са от Х век. 

Възможно ли е върху олтарните плочи от Средните Родопи 
да са изписани именно ноти чрез буквени имена, както и да 
са използвани някои невмени знаци? 

Анализът на плочите дава доказателства в тази посока. В 
плочите от Гела, Широка Лъка, Върбово, Турян се забелязват 
различни кратки съчетания от букви, които се повтарят пе-
риодично или на различни интервали. Например откроява се 
съчетанието от няколко еднакви букви в текстовете. 

В плочата от с. Гела това е съчетанието от три еднакви 
букви М – МММ. Това съчетание се среща на няколко пъти 
в началото и средата на текста. Същото съчетание МММ се 
среща на няколко места и при плочата от с. Турян. Подобно 
съчетание от еднакви букви в плочата от с. Гела е и съчета-
нието от четири или пет знака С – ССССС. Това съчетание от 
пет еднакви знака се среща в началото на текста, в средата и 
в неговия край. 

Най-впечатляващо обаче е повторението на два знака, поч-
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ти винаги в съчетание един с друг, което се среща десетки 
пъти в надписа от с. Гела, а и в другите плочи. Това е съче-
танието от буквите Л и Ч – ЛЧ. Интересното при това необи-
чайно съчетание от букви е освен неговата интензивност на 
повтаряне и това, че то е различно за различните части на 
„текста”. 

Така например при плочата от с. Гела това съчетание се 
среща само веднъж или два пъти, в първите четири реда от 
надписа. След пети ред интензитетът му нараства впечатля-
ващо. Ето как изглеждат например пети, шести и седми ред 
от надписа върху плочата от Гела, разделени според знаците 
ЛЧ: 

Пети ред – К-ЛЧ-Т-ЛЧ-ЛТНЧГ-ЛЧ-К-ЛЧ-ЛЧ-С-ЛЧ-Г-ЛЧ-Т-
ЛЧ-ГЛ-ЛЧ-ВЛС-ЛЧ-ТМS-ЛЧ-Л-ЛЧ-МСК 

Шести ред – М-ЛЧ-В-ЛЧ-СН-ЛЧ-В-ЛЧ-Г-ЛЧ-Т-ЛЧ-ТТМТ-
ЛЧ-Н-ЛЧ-NКТ-ЛЧ-В-ЛЧ-ТNРСМС-ЛЧ 

Седми ред – В-ЛЧ-N-ЛЧ-NЗГНМ-ЛЧ-М-ЛЧ-ВSТSАВ-ЛЧ-
М-ЛЧ-NЗ-ЛЧ-ТРАМЗIIХПС-ЛЧ 

Впечатляващ е интензитетът на повторението и в следва-
щите редове. Разбира се, не всички знаци в текста са ясно 
четивни, затова понякога възниква колебание кой точно знак 
или буква представляват. Въпреки това честота на повторе-
нието на съчетанието ЛЧ е несъмнена. 

Това съчетание се среща и при плочите от с. Върбово, Ту-
рян, Широка Лъка. Забележително е, че при плочата от с. 
Върбово навсякъде след него следва поставяне на точка. Това 
говори за едно действително специфично съчетание, което 
има определено значение. Да отбележим, че при плочата от 
Върбово точки са поставени и на други места, между различ-
ните буквени групи. 

Всички тези особености при изписването на каменните 
плочи от Средните Родопи ни водят към едно ново предполо-
жение, различно от това, че надписите съдържат инициали 
на хора (дарители) или представляват запис на таен мещрен-
ски (дюлгерски) език. 

Каменните, в повечето случаи олтарни плочи от Средните 
Родопи представляват най-вероятно запис на буквен нотопис. 
Този нотопис предава мелодиите на религиозни песни – таки-
ва като тропар, кондак, акатист, канон и други. 
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В източното православие тропарът представлява кратка 
църковна песен. Това са стихове, които са предхождани от на-
чални стихове (ирмоси). От своя страна канонът в източната 
църковна музика е произведение, съставено от много стихове, 
разделени на отделни песни, в които се възпяват по-важни 
събития от евангелието и живота на светиите. Всяка песен 
на канона съдържа по един ирмос и по няколко други стиха 
(тропари). 

Това би обяснило и поставянето на плочите в олтара. Така 
по време на литургийното четене свещенослужителят е мо-
жел да наблюдава олтара (св. Престол) със записаната на него 
мелодия на религиозния химн. Разбира се, това не е обичайна-
та практика. Основното предназначение на олтарната маса е 
добре известно, а и тя обикновено е покрита с четвъртит плат 
(наречен антиминс). 

Буквеният нотопис от тези олтарни плочи е съчетан веро-
ятно с някои невмени знаци, както е видно на плочата от с. 
Турян. Както споменахме, византийският невмен нотопис е 
използван по нашите земи още от VII век, чак до края на XIX 
век. Трябва да добавим и възможността тук да са използвани 
и знаците от така наречената кондакарна нотация, засвиде-
телствана в Русия по образци от XII-XIII век (Фиг. 8).

Фигура 8. Образец на кондакарна нотация
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Тя се използва основно за един жанр в песнопението – кон-
дака. До появата на каноните през VIII век, кондакът заема 
изключително място в богослужението на Източната църква 
и представлява самостоятелно поетично произведение. Кла-
сическата му форма в древността представлява една обща 
идея, развита в около 20, 24 и повече строфи.

Върху плочите се срещат и някои знаци, които приличат на 
разграничителни, като съчетанието на две // или три накло-
нени черти ///, но вероятно те са също част от нотацията. Сре-
щат се и точки, двуеточия и триеточия, ├ , ┼ и други. Точки, 
двуеточия и триеточия, най-често хоризонтално поставени, са 
също част от невмените знаци, както и наклонените в двете 
посоки черти или съчетание от няколко такива. Кръстът (┼), 
наричан ставрос или телея се поставя в края на песноспева, 
като по-рано за същата цел се използва т.нар. аподерма. Гръц-
кият знак Ӝ използван в нотацията също се отнася към тези 
членителни и завършителни знаци.

Някои знаци върху плочите напомнят и на нотописна ор-
наментика, която се използва за прибавяне на нюанси към 
основната мелодия. Това са знаци като  \ / и други. 

Може да отбележим още няколко често повтарящи се бу-
квени съчетания. Това са комбинациите ММ, МЛ, МС (как-
то и МСС, МСМ, СМС, ССМ, ММС), ГГ, ВВ, ТТ, СС и други. 
Те, както и изброените по-горе съчетания от букви, се срещат 
при почти всички олтарни плочи от Средните Родопи, с честа 
повторяемост. Всичко това потвърждава хипотезата, че върху 
плочите имаме изписан нотен текст чрез букви, а при плоча-
та от Турян имаме и допълване чрез невми и орнаментика. 

Трудно е да се каже дали плочите са препис на по-стари 
книжни текстове, или копие на по-стари плочи, но достигна-
лите до нас каменни олтарни плочи (или по-точно казано 
надписите върху тях) са от един сравнително късен период – 
XVIII-XIX век. 

Състоянието на плочите и записаните върху тях буквени 
знаци е сравнително добро. Убеден съм, че при заниманието 
на специалист музиковед текстът-нотопис върху тези плочи 
може да бъде разгадан и дори възпроизведен в задоволителна 
степен.
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ХРАМЪТ НА ТАНГРА
Спас Мавров, гр. Казанлък

Храмът на Тангра. Храм наричаме сграда със сакрално 
значение. Молитвен дом. 

Словото ХРАМ: Образува се от словата Х-АР-РАМ, които 
означават Земен Дом на Рама1. Х е символ на хаоса – на нещо, 
в което още не е въведен определен Ред2. Когато след този 
символ се намира буквата А (ХА), която илюстрира Началото 
на нещо, символът се чете като Хаос който вече има опреде-
лен Ред на организация. Сричката АР на български означава 
земя, планетата ни (обратното на РА-звезда, Амон РА – слън-
цето за нас). Сричката РАМ означава огнената енергия на Все-
лената – Силата Огън (плазма) и е личен символ на един от 
четирите Етъра на вселената: Рам, Пам, Вам и Лам3. Тази 

1 Рама. Скитът Рама, днес обожествен и почитан в Индия, е родо-
началник и върховен ръководител на цивилизация РАМА (огън, ог-
нен етър). Тази цивилизация е имала за Духовен център днешният 
Балкански полуостров, а за Административен – днешен Тайланд. 
Затова Кралете на Тайланд и до днес се наричат Рама I, Рама II, 
Рама III и т.н. Там също, както е в тангризма, за кановете е важал 
Законът за изгубване на родовите връзки и личното име, щом чове-
кът стане Крал на империята. Цивилизация на Слънчевите хора, 
на децата на бялата раса на Елохима, центърът Агарта. Преди око-
ло 13 хиляди години Рама е нападната и унищожена от цивилиза-
цията Атлантида, чиято жестока и военолюбива раса на тъмните 
хора по-късно е унищожена от Кармичните воини на Елохимната 
Йерархия, като е потопена под водите на Атлантическия океан. 
2 Ред. Редът илюстрира как Тангра работи циклично в реализа-
циите си. Редът е Методът за проявяване на Видовете и Родовете в 
Царствата на планетите. Редът регламентира кога да се появят Ви-
довете, които стават Ред за проявяването на Родовете, които стават 
Ред за проявяването на Семействата, които стават Ред за проявява-
нето на Съществата във всяко от Царствата на Земята.
3 Рам, Вам, Пам, Лам. Енергиите на четирите етъра, които са 
съставна част на творческата енергия на Вселената – РА. В тан-
гризма ги наричаме Сили, а енергиите им в материята – Джилове. 
Рам – огнен етър, Пам – етър на земята, Лам – етър на въздуха и 
Вам – етър на водата.
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сричка определя Цикъла на новото преструктуриране на Жи-
вота на нашата планета – времето, когато водещо съзвездие в 
енергетизирането на звездата Слънце е Овенът, а не Телецът, 
който е за старата раса. Цялата Слънчева религия Митраи-
зъм е периодът, Редът на енергиите на Телеца и затова тогава 
са изобразявали покоряването на енергиите на Бика (телеца). 
Подчертавам – покоряването, защото в Слънчевите учения 
и религии няма кръвна жертва. Изключително неправилно 
е тълкуването на бог Митра като принасящ кървава жертва. 
Неправилно се тълкува като ловна, тоест жертвена и сцената 
и релефът на Тангра в Мадара, България. 

Буквата Х в тангризма е семиотичен знак на Хаоса, когато 
той преминава в Ред и Род на вселенната реализация, а това 
означава Рождество, раждане, творене.

      

Двата Хикса, с които се означават телата на Богиня Жън-ай
и нейния Син Ум-ай в Тангризма. Перперек, България.

Когато Х-ът е вписан в квадрат, той олицетворява присъст-
вието на божественото в земното – в човека, затова тялото на 
богиня Жън-ай и на сина Ӝ Ум-ай, изобразени в светилището 
„Перперек” в България имат този Х в телата си – символът 
на организираната структура. Когато намерят сакрален знак 
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квадрат с вписан хикс (диагоналите му) в него, колобрите зна-
ят, че са намерили някой от семантичните сакрални знаци на 
Тангра. В Тангризма е забранено да се изобразява божеството 
в каквато и да е телесна форма, още по-малко на човек, зато-
ва квадратът и диагоналите в него са го символизирали. 

Храмът, гледан отгоре. План на храма

Планът на първообраза на Храма, познат на българи-
те от преди 36 000 години и установен в нашата Корен-
на раса от скита Рама, представлява квадрат с вписан в 
него кръг, в чийто център се намира кръгла побита в зе-
мята каменна колона, висока около 1 метър, а в четирите 
ъгъла на Квадрата е имало изградени четири колони. Този 
план графично илюстрира Танг РА в планетното тяло.

Структура на храма: Куполът  символизира Небесата – 
Тангра. Външният квадрат, изграден като четири арки – 
планетата Земя, а Вътрешният квадрат, образуван от чети-
рите колони, в чиито пресичащи се диагонали се е намирала 
каменната колона – олтарът, символизира четирите космич-
ни Сили (етъра) и Джиловете4 на техните стихии в материя-
та: вода, огън, въздух и земя. 

В този квадрат, в пресечната точка на диагоналите му е 
бил олтарът, западно от който е заставал колобърът, извърш-
ващ своето обредно служение. Така четирите Снижения5 на 

4 Джил. Енергията на небесните четири Етъра,когато са в матери-
ята. Днес ги наричат: вода, земя, огън и въздух.
5 Снижения на Тангра. От Устната традиция знаем, че Небес-
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Небесата (Тангра) са били сакрално вложени в молит-вените 
храмове на българите. 

Външният квадрат е изграден от Арки, които правят храма 
отворен към четирите посоки на света. Входът в храма вина-
ги е бил от Западната арка, срещу Изток – към изгряващото 
Слънце. Тангризмът е Слънчево учение, заради което храмо-
вете са поставени винаги на открито, слънчево място, за да 
може да се извършват обредите при неговия утринен изгрев. В 
колобърството няма ритуали или сакрални действия, извърш-
вани през нощта, на тъмно, на неогрявано от слънцето място 
или в плътно затворени помещения. Колобърът, извършващ 
обреда, влиза от Запад, срещу Слънцето, така олтарът остава 
винаги между него и изгрева. Другите присъстващи стоят от 
Юг6 – свещената посока на българите. На север не стои ни-
кой от непосветените, там са заставали другите колобри, ако 
има участващи в ритуала. Източната страна е забранена за 
хората, тя е на Слънцето.

Когато храмът е строен на място, където има геомагнитни 
центрове и на луната, тогава храмът се е строял без четирите 
колони вътре в него, тоест без символите на четирите космич-
ни етъра. В тези храмове са се извършвали обреди, свърза-
ни с връзката Слънце-Луна и са били под ръководството на 
колобрите в степен Гарван7 или колобри – шамани. Тяхната 
задача е била да извършват ритуали свързани с естествените 

ният Отец Тангра има своите четири снижения, докато достигне 
Творческата му реализация до материята, където твори Видовете и 
Родовете. Тези снижения са: Танг РА (звездата Алциона от съзвез-
дие „Плеяди”). Амон Ра – звезда (за нас Слънцето), Мада Ра – цен-
тър на Балканския полуостров и Иса Ра – човешко същество, което 
е достигнало духовно развитие Син на Отеца (Тангра).
6 ЮГ. Посоката ЮГ е свещена за българи и траки, които са народ 
на Слънчевата Йерархия – Елохимът. Така са ориентирани всички 
тракийски и български храмове и светилища. В посока ЮГ е ори-
ентиран и релефът на Тангра в Мадара, който погрешно се приема 
за дело на Аспарух.
7 Гарван. Третата степен (първа по ред) от посвещенията на бъл-
гарските колобри и се нарича още колобър-шаман. Втора степен се 
нарича Орел, а Първа – Сокол.
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процеси в природата, като пролетно и есенно равноденствие, 
обреди свързани със зачеване (при проблеми със зачеването 
или висока смъртност на бебета), първи менструален цикъл 
при момичетата, обред за увеличаване реколтата (раждае-
мостта) на нивата, принасяне в „жертва” на първото родено 
в стадото (безкръвна жертва8, която е дарявана на храма), 
принос от семейството след погребението на роднина и т.н. 
Тук са давани благодарствените приноси след успешна жътва 
(в края на жътвата се е давал дар на Жън-ай, женският ас-
пект на Тангра), принос след обиране на плодните дървета, 
на лозята и всички обреди свързани с бита на хората. Този 
храм не е на Тангра, той „де факто” е храм на Слънцето и 
Луната в тяхното единство при защитата на Живота на пла-
нетата. Можем да го наречем Храм за молитва и благодарност 
на населението, докато в Храма на Тангра с четирите коло-
ни на Джиловете (етъра) са били изпълнявани само обреди 
свързани с Вселената, Слънцето и Планетата Земя, обвърза-
ни със сакралното знание за тяхното единство и хармония. Те 
са имали задачата да осъществяват ДАО хармонията между 
Небесната (ТАН) и нейната реализация в енергийната (РА) 
организация на материята – Поднебесната.

Колобърството пази този сакрален завет и го развива в пър-
вите християнски църкви, които са строени по нашите земи 
векове преди християнството9 да бъде обявено за държавна 

8 Безкръвна жертва. Българи и траки нямат кръвна жертва. 
Траките принасят Кон, само когато закриват светилище, защото 
всяко светилище е имало кон за свещено животно. При закрива-
не на светилището същият се принася в жертва, защото не може 
да отиде в друго светилище, нито да бъде превърнат в боен или 
работен добитък. Българите принасят Черно куче без недостатък 
в жертва само преди война, за да разберат дали битката ще бъде 
успешна или неуспешна и така са пазели народа си от излишна 
смърт. Всички други обредни „жертви” се наричат Приноси и са от 
жито, мляко, кумис, вино, плодове, билки (особено при траките) и 
т.н.
9 Християнство. В България, близо до град Казанлък, има откри-
ти основи на християнски храмове от III и IV век – много преди 
приемането на християнството като държавна религия от Констан-
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религия и пет века преди „покръстването ни”. Всички тан-
гристки храмове и ранни християнски църкви са с подобна 
форма, строени са в този вид – еднокорабни, с квадратна ос-
нова и кръгъл купол за таван. 

Червената църква(4-6 век), гр. Перущица

тин Велики и 7 века преди то да стане държавна религия на Бъл-
гарите, които преди това са Тангристи и са имали своята система 
от храмове в страната.
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Храм „Успение на Света Богородица”, 
Троянски ставропигиен манастир

План на храм „Св. Троица”, гр. Разлог
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Храм „Въведение Богородично”. 
Девически манастир, гр. Казанлък

В горните четири илюстрации (снимки) виждаме панове 
на християнски църкви по нашите земи, които имат пресъз-
даден в своята архитектурна конструкция плана на Храма 
на Тангра. Във всички тях откриваме лесно Квадрата като 
основна форма на църквите, Кръглия Купол и Четирите ко-
лони в централния квадрат. Разбира се с настъпването на 
новата религиозна система, особено със създаването на ней-
ната духовна база – Църковният канон, интерпретацията 
на конструкцията на Храма на Тангра търпи своите както 
духовни, така и частни интерпретации, свързани с предназ-
начението на храмовете: еднокуполни, кръстокуполни, ед-
нокрабни храмове, базилики, катедрали; както и специфич-
ното им предназначение, като категорията ставропигийни 
храмове и т.н. Всички те, разработени и обосновани в нова-
та църковна интерпретация обаче запазват почти непроме-
нена базовата сакрална структура и символика – Квадрат 
с вписан в него Кръг, илюстриращ Небесата и Четирите 
вътрешни колони, придържащи купола. Те са символично 
налични дори тогава, когато нямаме колони в храмовете, а 
имаме полуколони или просто изрисувани техни имитации.
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Снимката с Купола на църквата в манастира „Въведене 
Богородично” в гр. Казанлък красноречиво доказва този факт.

На тази снимка много красноречиво се подчертава изобра-
зяването на НЕБЕСНИЯ купол, в чийто център стои Главата 
на христянската църковност Иисус Христос, но и цялото Не-
бесно войнство на Вселената, на Отеца Небесен „Иже си на 
Небесех” – както казва самият Христос.

Тук откриваме и местата на Четиримата евангелисти, из-
рисувани в имитиращите колони четири ъгъла на Кръстоку-
полното пространство. Интересен момент от преминаването 
на сакралната символика на Тангризма в новата Християн-
ска канонизация е и Олтарът – Светая Светих на Храма. В 
ранните църкви се е запазил кръглият олтарен камък, който 
виждаме на снимката. 

Каменен олтар с неизяснен 
произход, но обявен за тракий-
ски. Демир Баба теке

Той е открит в сакралния център Демир Баба теке, но 
странно наречен „тракийски олтар”, въпреки че не са наме-
рени никъде в тракийски храмове кръгли каменни олтари от 
този тип. За мен той е фрагмент от някой Храм на Тангра, 
сринат и унищожен от ревностни преследвачи на предхрис-
тиянската духовна култура на българите.

На следващата снимка виждаме отново ясна следа от за-
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пазването на древната символика на Тангризма – каменен 
олтар от Земенския манастир.

Каменен олтар, църквата „Св. Йоан Богослов“
 в Земенския манастир

Тук ясно личи как се запазва старата традиция – имаме ка-
менен олтар, върху който се слага Каменната маса в проско-
медийното пространство на християнската църква.

И най-интересното тук е, че каменната маса има квадрат-
на форма, тоест има четирите страни и ъгъла на основната 
конструкция на храма на Тангра. 

Връзката между духовното битие на българите от времето 
на Тангризма и Христянството, особено в неговата храмова 
архитектура в периода преди официалното ни покръстване 
в IX век (както е в Червената църква в Перущица от IV век, 
тоест 5 века преди Христянството), е явна и последователна.

Да имаме християнски по характер Храм, но с ясно разли-
чима тангристка символика в четвърти век доказва не само 
естественото преминаване на тангристката духовност в хрис-
тиянска, но и тяхната дълбока вътрешна връзка.
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КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ И ТРАКИТЕ

Какво говорят монетите

Петко Атанасов, гр. София

Личността на император Константин Велики от векове 
представлява интерес и за църковната, и за гражданската ис-
тория. Той е признат, канонизиран и честван столетия наред, 
но заедно с това е и една загадка за поколенията, защото на 
много от въпросите свързани с неговия живот и неговото при-
съствие в Християнската легенда не може да се даде краен 
отговор. Много автори са се опитали да го обяснят, като из-
следват овладяването на властта в Империята, характеровите 
особености и проблемите му със съвладетелите и роднините, 
но най-важното като че ли остава отношението му към култо-
вата култура и християнството. Поставена в тази рамка и тази 
последователност, константиновата проблематика ражда и 
няколко акцента – като например така нареченото „обръща-
не” или приемането на Християнството. Аз лично смятам, че 
всички тези неща са свързани, но има и други обстоятелства, 
които биха били от полза при обяснението на много важни мо-
менти от живота му. Може би най-интересното обстоятелство, 
на което не се обръща подобаващо внимание, е връзката му с 
Тракия, защото в Тракия са и мястото му на раждане, и люби-
мият му град, и новата му столица. И може би най-важното – 
в Тракия са мислите и чувствата му.

Започвайки темата, трябва да се отбележи и още нещо. 
Основните извори за живота и делата на Константин са Ев-
севий Памфил епископ Кесарийски и неговите „ЦЪРКОВНА 
ИСТОРИЯ” („Eclesiahistoria”) и „ЖИВОТЪТ НА КОНСТАН-
ТИН” („Vita Constsntini”), Лактанций с две версии на „ЗА ГИ-
БЕЛТА НА ГОНИТЕЛИТЕ” („Demortibuspersеcutorum”) и на 
Аврелий Виктор „ЗА ЦЕЗАРИТЕ” („Decaesaribus”). Използват 
се и всичките църковни истории. Но освен тези главни източ-
ници, трябва да подчертая, че панегириците също са легити-
мен източник, житията също, както и законите, и писмата, 
и монетите. А ще добавя още апокрифите и народното твор-
чество, защото там проговарят други ракурси, друга логика и 
друга менталност. 
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С нумизматиката или монетите и символите върху тях, се-
чени по времето на Константин, са се занимавали много из-
следователи. Монетарниците като важна дейност на държа-
вата са под силната опека на администрацията и това само 
по себе си предполага една консервативност във всичко свър-
зано с тях, така че неясни идеи или временни колебания и 
несигурност във възгледите на императора едва ли могат да 
се отразят така спонтанно върху сюжетите и символите, изсе-
чени върху тях. Ето защо повечето от изследователите – като 
Марсел Симон и Андре Беноа например, но и Александър 
Омарчевски и Юлиан Великов у нас през последните години, 
засягат темата за монетите. 

И така – върху монетите от началния период на управле-
нието на Константин върху реверса е изобразен бог Арес. И 
това е важен елемент, защото е знак за търсеното от владе-
телите небесно покровителство и въобще символ, отразяващ 
идеологията на управлението. В случая Бог Арес се свързва 
със структурата на Тетрархията и това че се използва от Кон-
стантин означава, че от негова страна има акт на приемстве-
ност и легитимиране, и отбелязване на тази приемственост. 
Но може би в този знак можем да открием не само това? Нека 
да видим все пак кой е бог Арес. И дали единствено логиката 
и практиката на тетрарсите го прави значим? 

Като начало ще използвам за свидетел Георги Михай-
лов, който пише така: „За гърците Арес и Дионис са свър-
зани тясно  с Тракия. В „Илиада” Арес идва под Троя със 
своя син Фойбос (Страхът) от Тракия, а в „Одисея”, след 
авантюрата си с Афродита той се връща в Тракия. Може би 
в този смисъл говори и името на месец Арейос, засвидетел-
стван в тракийска Витиния... Някои смятат, че у апсин-
тийците „Тракийският Арес” е жестокият бог Плейстор 
(Pleistoros), на когото се принасят човешки жертви... Има и 
други предположения, че Арес е тракийският Ликург... Спо-
ред един друг текст, в Тракия имало „свещенодействия на  
Арес”.1 

Това припомняне на характера на Арес и неговите почи-

1 Михайлов, Г. Траките. 1972, 2015.
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татели, като че ли ни дава и друга информация. Тук можем 
да си припомним, че от сведенията, които Херодот е оставил 
за траките се знае, че те „почитат от боговете само Арес, 
Дионис и Артемида...”. От изнесеното се вижда, че Арес е 
много силно свързан с Тракия, тракийската култура и живота 
на траките, а както виждаме – Арес е свързан с началото на 
императорската кариера и на Константин. Римската импе-
рия, както знаем, се управлява със здрав разум и тънки смет-
ки, но отношението към божественото и сакралитета все пак 
е различно от днешното. Диоклетиан и Максимиан приемат 
имената Йовий и Херкулий, в което можем да открием и доза 
суета, но все пак това е непосредствената история на пове-
дението на управляващите преди Константин. На монетите 
сечени от Диоклетиан на реверса има Юпитер, а на Макси-
миан – подвизите на Херакъл. И тези факти не бива да се 
подценяват, защото когато например Диоклетиан назначава 
Галерий за цезар, му прехвърля и титлата Йовий. В същото 
време Галерий упорито демонстрира пристрастие към култа 
на покровителите на римляните, божествените близнаци ди-
оскурите Кастор и Полукс (Полидевк). 

За Галерий установяваме, че в града изграден от него Felix 
Romuliana доминиращият храм е на Юпитер и Херакъл, а те 
са имали и подобаващ годишен празник Ioviiet Herculii – де-
нят, в който августите са оприличавали себе си с Юпитер, а 
цезарите с Херакъл. Това на практика е култ към владетелите 
и особено към Галерий, който след смъртта му и последва-
лото обожествяване или апотеоза е почитан тук като Divus 
Galerius. 

Какво още можем да научим от Лактанций и от Аврелий 
Виктор. В ключовата година на управлението на Галерий 
297/8, когато той празнува пет години от възкачването си, се 
провъзгласява за втори Ромул (alterus Romulus) и прероден 
Александър (Alexander redivivus), а от тогава за него започва 
да се разказва и легендата, че майка му го е заченала от бога 
на войната Марс, а това е Арес, който се появил пред май-
ка му в образа на дракон. Легендата е подкрепена и от една 
монета сечена от него, на която на реверса има изобразен 
Марс, т.е. Арес. Изследователите са установили и особената 
преданост на Галерий към боговете, които подобно на него-
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вия образ от легендата са имали смъртна майка и безсмъртен 
баща. И това е Херакъл (Херкулес), това е Дионис, а вероят-
но и Асклепий. По откритите археологически фрагменти във 
Felix Romuliana ярко личи и особената почит на Галерий към 
Дионис, а победата си над персийците Галерий е сравнявал 
с триумфалната експедиция на стария цар Дионис в Индия. 

Е, всичко това ни връща отново към тракийската култура и 
тракийския пантеон така да се каже, като в случая обръщам 
внимание на връзката на Галерий с Марс или Арес. Но Арес 
митологично е свързан с драконите, свързан е с легендата за 
превръщането на Кадъм и Хармония в дракони, а в един от 
митовете се казва даже, че има син дракон. Легендата за поя-
вата на Марс пред майката на Галерий Ромула като дракон си 
има своята митологична основа. Своята митологична основа 
обаче има и самото царуване на Галерий в такъв случай – или 
царуването му се митологизира във времето, за да стане и той 
син на Арес. Едновременно с това обаче трябва да се каже, че 
това го сродява и с най-древния герой от двуборческите мито-
ве. Както Александър... 

Вече споменах за самотракийската подредба Арес, Дионис, 
Артемида... и Хермес, разбира се, който царете почитали... 
Александър Фол в „Тракийският Дионис” добавя още нещо 
много важно: „Херодот казва прочее, че царете вярват в  
тетрада, която се състои от Великата богиня майка, подне-
сена на старогръцкия читател с един от възможните си пре-
води-означения Артемида, от сина Ӝ на митологическо рав-
нище, какъвто е и соларно-хтоничният бог на траките, видян 
като Дионис, и от сина на доктриналното, т.е. на социално- 
религиозно равнище, наречен Арес, чието име под-
чертава ролята на царя-жрец в типичното войнско 
всекидневие на тази народност”.  За траките разбира се ста-
ва дума отново.

 Всичко това сега отнасям към атмосферата, която насле-
дява Константин, атмосферата в Империята и отношенията 
между императорите. Намирам връзка и с характеристиката 
на живота му към този исторически момент, защото началото 
на царуването му е низ от военни победи. Връзката му с Арес 
в този случай е логична и обусловена, и едновременно с това 
силното влияние на тракийската култура е неоспоримо. 
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В анализите на сюжетите на монетните емисии болшин-
ството от изследователите търсят пряката връзка с констан-
тиновата „религиозна еволюция”, както я наричат обикнове-
но. В тази логика използването на Арес (или по римски Марс) 
по-скоро звучи като подражателство при вземането на власт-
та или съобразяване с вярванията на съвладетелите. Но на-
помням – видяхме мястото на Арес в тракийската теогония, 
а съвладетелите, с които той се е съобразявал, все пак са от 
Тракия или от Илирия.

По-късно във времето, след военните победи и след разрива 
в отношенията на Константин с Галерий, когото Константин 
иска да замени с Клавдий Готски, идва някаква промяна. И 
това може би е знак за преодоляване на настроенията и отно-
шенията от времето на Тетрархията, защото Галерий не е в 
най-добри отношения с баща му, а и Константин става жертва 
на тези отношения. Но това може би е знак за защита и на 
друга традиция, която Константин припознава като своя. От 
хрониките знаем, че Константин след 310 г. носел Слънчев 
венец на главата, което обстоятелство дава доста ценна и 
интересна информация. На няколко монети сечени от Кон-
стантин, Аполон е на реверса, а на една от тях Аполон поста-
вя лавров венец на главата на императора. Така стигаме до 
темата за Аполон. 

Общата тенденция на епохата, грубо казано от II век и 
владичеството на Антонините, е синкретизмът. Движението 
по търговските и военните пътища, общото управление, как-
то и мисионерството създават една неповторима атмосфера 
на разнообразни интервенции в старата култова култура на 
населението. Днес археолозите откриват строени по наши-
те земи освен храмове на капитолийската троица – Юпитер 
Оптимус Максимус, Юнона царица и Минерва – и храмове 
на Серапис, на Изида, на Кибела и т.н. Тенденцията е била 
да се смесват отделните култове. В тази епоха тракийците са 
правили посвещения на римски и гръко-римски божества и 
обратното разбира се – от придошлото ново население с ле-
гионите и римската администрация. Много често объркани, 
вярващите са се стремили да споменат колкото може повече 
имена на богове и богини. „Дии деекве омнес” е била форму-
лата. Възниква и представата за един Всебог, Пантеос и така 
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се е задоволявало умноженото божеско чувство. От това време 
са намерени монети от град Истрос, на които се вижда съче-
танието Тракийски конник, Серапис и Хелиос на една 
монета. Но Хелиос – или Аполон – е слънцето, което е има-
ло явно трайни почитатели в нашите земи. Проникващата от 
Изток, както смятат много изследователи, слънчева религия 
или хелиолатрия, става по времето на Аврелиан държавна 
религия на Рим. Слънцето сяда и на Римския престол.

С тези обяснения в аванс казвам, че темата за Аполон при 
Константин е може би още по-интересна от темата за Арес. 
Нека да видим какво говорят свидетелствата. Западната 
традиция познава така наречените панегирици. В панеги-
рик № 7 от 310 г. пише „...Като се отклони от пътя си, за 
да отидеш в този Храм, най-красивият на света, или по- 
скоро при бога който се намира в него, там го и откри, зная 
със сигурност, о, Константине, ти видя твоя Аполон, при-
дружен от Победата, как ти дарява лаврови венци и с тях 
тридесетгодишна поличба, видя го и позна себе си в него, и 
вече всички храмове (на Аполон) те зоват, а повече от всичко 
 нашият Аполон (този от Отьон)”. 

Лавровите венци и числото тридесет означават пророкува-
но дълго владичество, колкото е дълъг животът на една чо-
вешка генерация, а тази продължителност го свързва и с ми-
тичния цар Пилос от времето на Троянската война. Но чрез 
връзката си с Аполон, Константин се свързва и с Октавиан 
Август, основателя на Империята, който е смятал Аполон за 
свой покровител. В тази величествена символика Константин 
припознава себе си и богато дарува светилището. И така – 
Аполон. Но Аполон е Слънцето и погледнато по този начин 
може да се изтълкува, че Константин е видял Слънцето с 
Победата на Небето. Поне Храмът да беше археологически 
засвидетелстван, щеше да улесни нещата, но за мястото му 
още се спори. Най-вероятното място, казват, е в Галия (сега 
във Франция). Става дума за храма Apollo Grannus в днеш-
ния град Гран на територията на галското племе Леука на 
границата на Белгийска Галия и Горна Германия, на римския 
път от Авалон за Оксер в областта Везле, на около стотина ки-
лометра от Отьон, защото авторът на панегирика е ритор от 
Отьон. Но това са хипотези. А представете си, че този храм 
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беше запазен, и представете си, че този Храм е открит – в сми-
съл без покрив, и че когато си в него, слънцето съвсем естест-
вено се вижда. Темата става още по-интригуваща. Иначе този 
панегирик е интересен и с факта, че маркира една от послед-
ните промени в така наречената „религиозна ориентация” 
на Константин. Интересът му към Аполон, хронологично по-
гледнато, идва след скъсването на Константин с Максимиан 
Херкулий, а и с Галерий, както вече споменах. Тогава той 
скъсва и с култа към Херакъл и се провъзгласява за наслед-
ник на Клавдий II Готски, а неговите предци и Аврелиан и 
Клавдий са изповядвали култа към Аполон – Sol Invictus 
или Непобедимото Слънце. Аврелиан издига величествен 
Храм на Слънцето в Рим.

Всичко това е отразено и на монетите, сечени в монетните 
дворове в Londinium, днешен Лондон, Augusta Treverorum. От 
310 г. те емитират монети с изписано на реверса Soli Invicto 
Comiti или Непобедимото слънце праотец, като се подразби-
ра – цар. Това тълкуване не е случайно, но в случая с Констан-
тин означава и притежание на наследено право на царска 
власт. Това поставя Константин в съвсем друга историческа 
светлина и има друга предпоставка за неговата императорска 
идеология и политика.

Специалистите смятат, че до датата на войната с Максен-
ций Константин вярва, както и неговият баща, в един бог, 
който той обаче си представя не с атрибутите на Юпитер – 
представя си го като Аполон, богът на светлината и живота. 
Пристрастията на императорите са вменявани и на техния 
характер, така на Диоклетиан му пришиват качества на 
Юпитер, на Максимиан на Херакъл, на Галерий на Марс, а 
Константин е заслужил славата на Аполон. Тук изниква и въ-
просът с какво настроение и какви знания императорите са 
си избирали покровителите.

За отношението и присъствието на Аполон като символ в 
живота на Константин можем да съдим и опосредствено чрез 
неговия биограф и близък сътрудник Евсевий. Идейното раз-
витие на самия Евсевий е тясно свързано с живота на него-
вия учител Памфил, а той самият оформя възгледите си под 
силното влияние на Ориген. Евсевий основава библиотеката 
в Кесария и библейското училище, което да съхрани и развие 
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дейността на Ориген. Евсевий е автор не само на „Църков-
на история” и „Животът на Константин”, той е автор напри-
мер и на „Филалет или любител на истината”, произведение 
написано през 303 г. в отговор на Йерокъл, който сравнявал 
Христос с Аполон. Подчертавам Христос и Аполон! Е, Евсе-
вий спори с Йерокъл, но с тази бележка искам да кажа, че 
този безспорен авторитет на епохата е бил наясно с прием-
ствеността и релациите на идеите между култовете, а той е 
бил все пак много близък с Константин. Ами тогава значи, че 
и Константин трябва да си е давал сметка за идеите, имената, 
образите и символите.

Така че Аполон според мен не е бил непознат за Кон-
стантин. От друга страна той без съмнение присъства 
трайно в тракийската култура и сега отново ще цитирам 
безспорния авторитет в тракологията Георги Михайлов2. 
Използвам неговото мнение, защото той все пак е по-пред-
пазлив автор, когато трябва да дефинира нещо като тра-
кийско и само тракийско: „...Но ако връзката между  
Аполон Антиенос, Антиум и (името на популярния  
полис) Аполония е все пак хипотетична, то за почитането 
на един тракийски Аполон във вътрешността на Тракия, и 
то далеч от черноморската Аполония, говори обстоятел-
ството, че главното божество на Пловдив е пак Аполон с 
епитет Кендрисос... В светилището при село Труд (Пловдив-
ско) се почита един Аполон с местен епитет (Zgoulamenos) 
под два образа: прав гол Аполон с лира и тракийският кон-
ник в различни варианти. И нещо странно: в нито един па-
метник от втория тип не се среща прозвището Херос. За да 
се подчертае, че Конникът е Аполон, понякога са слагали в 
ръката му или до него, също и лира. В светилището при село 
Дийникли (Хасковско) ние не бихме открили под образа на 
конника Аполон, ако не беше надписът „на Аполон”, придру-
жен от локалния му епитет. В светилището на Асклепий 
при село Баткун (Пазарджишко) Тракийският конник е пред-
ставен с лира и с нимб от мидена черупка, присъща пак на  
Аполон и нимфите...” 

2 Михайлов, Г. Траките. С., НБУ, 2015.
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Георги Михайлов на друго място от книгата му за тра-
ките ни връща и към светилището в Делфи: „Павза-
ний – пише той – ни разказва, че в това светилище  
делфийската  амфиктиония (което е политически съюз на дър-
жавите от областта) издигнала колосална статуя на Аполон 
от глобата, наложена на фокейците, задето обработвали све-
щената земя на бога… Този Аполон се нарича от делфийците 
 Ситалкас. В този Ситалкас някои искат да видят бо-
жество на светлината. Дали това не е тракийското съот-
ветствие на Аполон или на една от неговите страни... (ста-
ва дума за проявления, хипостази). Тези въпроси си задава 
Георги Михайлов, а може би трябва да припомним, че това 
светилище е пелазгийско, т.е. предтракийско по хронологич-
ните определения, но ние знаем и още, че става дума за едно 
и също местно древно арийско население. А името Ситалкас 
от надписа е познато и от други източници. И безспорно е тра-
кийско царско име. 

Един друг автор, Янко Тодоров3 пише: „От Ератостен и 
Есхил знаем, че драмата на Орфей също е свързана с Апо-
лон… той  Орфей не почитал Дионис, но смятал Хелиос 
за най-велик между боговете, когото той наричал също 
така Аполон. Като се качил веднъж на планината да посре-
ща слънцето, Дионис се разгневил и изпратил басаридите 
против него. Те го разкъсали на парчета, после музите ги 
събрали. Тракийският култ към Слънцето, отъждествен 
по-късно с Аполона, е несъмнено съществувал.” 

Както виждаме, Аполон е популярен от преди Орфей, а и 
Пиндар и Херодот го свързват с Хиперборейския мит и стра-
ната на хипербореите, където под покровителството на бога 
процъфтявали моралът и изкуствата4 . Така е по една от ле-
гендите и ние не трябва да пренебрегваме тази важна инфор-
мация. Във всеки случай Аполон е свързан силно с траките и 
планините им. 

Едно такова интересно планинско място от исторически-
те български земи е манастирът Трескавец до Прилеп, пла-

3 Античната култура в България. С., 1942. 
4 Пиндар. Pyth. X,  29-47; Himer. XIV, 10; Херодот, IV, 32-34.
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нината и близкия връх Златовръх. Там и до днес стои кръст 
със златна ябълка. Скалните тронове наблизо, обърнати на 
запад, допълват характеристиката на мястото като едно старо 
мегалитно светилище. Това мегалитно съоръжение тук е из-
вестно като Гумното, а от II и III век сл.Хр. са запазени и два 
надписа на мраморни постаменти. Те са посветени на Апо-
лон Етеуданос (Гръмовержец) и на Артемида. Споменава се и 
името на светилището, както е наричано тогава – Колобайса. 
Това ни напомня за колобри и цяла поредица производни от 
кол и коло, защото Колобайса е със същата коренна морфема.

Един съвременен изследовател Васил Марков в книгата 
„Културно наследство и приемственост. Наследство от древ-
ноезическите свети места в българската народна култура”, 
сравнява ситуацията с тази в Делфи и описва сакрализира-
ната скалиста планина Златовръх по следния начин: „пози-
цията горе ез апазена за слънчевия бог Аполон... Пред нас  
се очертава едно типично двустъпално светилище от  тра-
ко-илирийската културна общност, свързано с двуборческия 
мит, преведен през римската епоха като митът за Апо-
лон”. Този текст и тази древност отразена в него ме ка-
рат да припомня, че „Аполон е почитан в Егеида, преди вре-
мето на „гръцкия” Херакъл. Известен е опитът на Херакъл 
да открадне триножника на пророчицата Ксеноклея от  
храма на Аполон в Делфи”, което описва Павзаний5  

Аполодор ни информира и за това, че „Аполон и Посейдон 
помогнали при строежа на стените на Троя, по времето 
на цар Лаомедонт – бащата на Приам”.6 От „ОМИРОВИ 
ХИМНИ” научаваме и това, че култът към Бога е въведен 
преди Кадъм да построи Тива. Там е казано, че тръгвайки да 
обикаля Егеида, Аполон посетил: „…и Тива, покрита с гори 
по туй време. Жив човек нямаше още в свещената Тива. И 
нийде нито пътека, ни път не прорязваше плодната угар  
около Тива. И само дървета и храсти растяха.” 

И още – съгласно „ОМИРОВИ ХИМНИ”, когато се „ражда” 
Хермес, Аполон е вече „роден”. Хермес още на първия ден от 

5 Павзаний. Описание на Елада, III, 21, 8; VIII, 37, 1; X, 13, 7 и 8.
6 Аполодор, Историческа библиотека, кн. II, V, 9.
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своето „раждане” открадва кравите на Феб Аполон и влиза в 
конфликт с него.7 Така че тази давност на Аполон и връзката 
Ӝ с нашата традиция не трябва да се пропуска.

В „Зографската българска история” и нейния препис от 
1785 г. се казва, че българите начело с легендарния Болг во-
юват заедно с Александър Македонски и приемат името ма-
кедонци да се наричат. В същия извор се казва, че Св. Бо-
городица идва на Атон и превръща Аполоновото капище в 
християнски храм с два богослужебни езика – Български и 
Гръцки, като изрично е допълнено, че словено-българското 
писание в Атонските гори е употребявано от жреци и жрици 
още докато е било Аполоново светилище. Този текст може да 
се види и в изследванията на Стоян Аргиров и Йордан Ива-
нов. Този текст казва много неща, но сега го привеждам като 
пример в Аполоновата тема. И в Аполоновото светилище се 
е служило със Словено-българското писание. Г.С. Раковски 
по повод имената на боговете, в „Българска старина” цитира 
Платон от диалога „Кратил”. От съвременния превод на Пла-
тон на Г. Михайлов, Б. Богданов и П. Димитров ще ви покажа 
текста, за който говори Раковски: „Забелязвам, че гърците, 
особено които живеят под властта на варварите, са взели 
от тях много имена”; и още – „Според мен първите жители 
на Гърция са почитали само тези богове, които и сега почи-
тат повечето варвари: Слънцето, Луната, Земята, звезди-
те, Небето…”. 

Раковски неслучайно се обръща към този текст. Според 
Платон, оказва се, че трудно обясним е през гръцки език сми-
сълът, семантиката на имената на боговете. „Трудно обяс-
нимо  е името на Хестия, пише той, трудно обяснимо е и  
на Аполон”. Значи името на Аполон, за което имаме достатъч-
но основания и свидетелства, и не всичките привеждам тук, е 
име което не може да бъде обяснено на гръцки език.

Темата за Аполон обаче е още по-широка и я свързвам и 
с други неща. Вече споменах спора на Евсевий с Йерокъл. 
Един законодателен акт на Константин Велики ни подсказ-
ва и нещо друго. На 7 март 321 г. Константин издава едикт, 

7 Омирови химни, IV; 3, стр. 106 – 120.
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с който неделята е обявена за единен почивен ден в импе-
рията. Коментарите по този повод казват, че целта е да бъде 
избегнат хаоса поради различните религии и традиции в от-
делните етноси. Неделята е определена като ден за религи-
озни ритуали и почивка за всички групи. Според Указа – на 
тържищата е забранено да работят, а обществените служби 
трябва да са затворени, освен ако не става въпрос за освобож-
даване на роби. Няма обаче никакви ограничения за земеде-
лието, с което се занимава мнозинството от населението, тъй 
като се приема, че там има сезонни неотложни работи. Сега 
добавям и още нещо – неделята е ден на Слънцето в старите 
култури или ден на Аполон, или празничен ден за траките, 
които почитат Аполон. Същите траки, които от апостолите 
Андрей и Павел приемат и Христовото учение. Ами няма ли 
логика Константин да се е съобразил със Слънчевата култура 
на дедите си и затова да е определил неделята за празник? 
Това събужда и други аспекти на обяснението, разбира се, но 
Слънцето като тема и смисъл доминира в тази логика. Тра-
кийската връзка с Аполон не подлежи на съмнение, а Кон-
стантин Велики явно е ползвал тракийското знание и е имал 
прекрасната възможност и привилегия да използва Аполон 
като патрон. 

От всичко това следва, че аполоновото изображение на ре-
верса на монетите на Константин Велики съвсем не е случай-
но и не е за пренебрегване, така както впрочем малко по-къс-
но на монетите сечени от него можем да видим и Хризомата 
или Лабарума – новият символ, в който обаче не с много уси-
лия можем отново да открием знаци на старата тракийска и 
предгръцка мъдрост.

Приложение
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ЗАЩО ИМПЕРАТОРИ ТРАКИ ВЪВЕЖДАТ 
ХРИСТИЯНСТВОТО В РИМ

Христо Буковски, гр. София
Нашите учебникарски автори оправдават претенцията 

на историята, че е наука, като упорито възпроизвеждат по-
литическите клишета, наложени от победителите ни. С тях 
те обслужват погрома, сполетял не само държавата ни след 
призвания да унизи и унищожи България Ньойски договор 
от 1919 г., но и духа на българите. С болестна упоритост се 
натрапват робства, предателства и преклонение пред външ-
ни „освободители”, сякаш отдавна нямаме генетична връзка 
с предците ни, за които епископът на Павия Магнус Феликс 
Енодий е писал в началото на VI век: Българите – това е на-
родът, който имаше всичко, което е пожелавал. 

Особено нелепо се подбира и онова от историята на Рим-
ската империя, което поставя нашите предци в подчинено 
положение. Пропускат се не само плеядата императори от 
мизийски, дакийски, илирийски, македонски и въобще тра-
кийски произход още с възшествието през 234 г. на Гай Юлий 
Вер Максимин – прочут като Максимин I Тракиец, приел и 
титлата Дакийски.

Услужливо се преглъщат драстични подмени на факти и 
документи от чужди историографи, какъвто е случаят с Еди-
кта за толерантността, който е прогласен в Сердика през 
април 311 г. от съимператорите-сердикийци Галерий и Ли-
циний. Оригиналният му текст е запазен не само на латин-
ски, но и на гръцки език; за него става дума и в книгата на 
италианския кардинал Цезар Бароний „Църковни анали от 
Рождество Христово до 1198 г.”. Само невежите не знаят, че 
когато – след две години! – през февруари 313 г. в Медиола-
нум (днешно Милано) се срещнали съимператорите Лициний 
(сердикиец) и Константин (роден от сердикийката Елена), те 
уговаряли женитбата на Лициний с Флавия Юлия Констан-
тина, полусестра на Константин от баща му Констанций, кой-
то пък е илириец от Найсус (гр. Ниш). По този повод те препо-
твърдили решеното със Сердикийския едикт – християните 
да  могат отново да съществуват и отново да издигнат  
домовете, където са провеждали събранията си. Това сега 
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дори и у нас профаните и политиците (каквито са по душа и 
много от „уч˜ните”!) наричат „Милански едикт” и с него под-
менят Сердикийския!

Увлечени да забавляват чуждестранните си покровители 
с легенди за траките като многоженци, гуляйджии и безраз-
съдни воини, такива наши „уч˜ни” пропускат да изтъкват, 
че в земята на далечните ни предци са създавани писмени 
системи поне от седем хилядолетия, а образци на символно 
мислене имаме отпреди 1 800 000 – 1 400 000 години. Стесни-
телно не изтъкват, че те са обслужвали специалните позна-
ния на посветените, които са създали модела на езотеричните 
ордени в Европа. От преданост към своите ментори и да не 
затворят пътя си към престижните за CV-то им чужбински 
специализации и конференции, дори не смеят да се поинте-
ресуват какво може да е разбрал апостол Павел през 52 г., 
когато в Посланието си до римляните пояснява на непосвете-
ните далече от Тракия, че в онова, за което свидетелства, ста-
ва дума за откритието на Тайната, умълчавана от вечни 
времена (14:24). Като парола звучи посланието, с което се 
обърнал към своите посрещачи филипяните в земите на Ор-
феевите мистици: Които, прочее, сме съвършени, това да ми-
слим; ако ли за нещо инак мислите, Бог и него ще ви разкрие 
(3:15). А каква би могла да е тази Тайна, ако не Онази, бла-
годарение на която траките са видели в Иисус изначалната 
своя вяра в безсмъртието, когато евангелистът Лука им нари-
сувал разпятие, но с обожествения цар/жрец Орфей, излязъл 
пак от Отвъдното?!

Колкото и да го е притеснявал пламенният стремеж към са-
можертва на ранните християни, синът на мизийци Галерий 
положително е бил стреснат от страстта по кървавите митра-
истки обреди, които обзели римските легионери. Едва ли без 
връзка с това той упорито изтъквал, че бил син на дракон – 
символичният начин да подскаже, че бил посветен в тайните 
на гетите от Североизточна Мизия, откъдето били и неговите 
родители. Неговата армия не носела римския орел, а знамена 
с дракони, и се заканвал да преименува Римската империя 
на Дакийска. Като последователи на Орфей, който отхвърлил 
кървавите жертвоприношения на Дионис, и богопочитатели-
те по тайните в безсмъртието около техния учител Залмок-
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сис от края на VI или началото на V в.пр. Хр. Като дори от 
благочестие  не употребявали за храна одушевени същества, 
а следователно и добитък, изтъква в началото на I век фило-
софът историк Посидоний. 

Еврейският историк и писател Йосиф Флавий пише в 
„Юдейски древности” за есеите, сред които е роден и отрас-
нал, че те  притежават общо имуществата си и техният 
живот е сходен с този на т. нар. полисти у даките. Той е 
признат в Рим за отличен познавач на религията и култура-
та, а присъединяването по негово време и на Тракия към им-
перията го подтиква да прави сравнения, в които изтъква, че 
притежават общо имуществата си, а богатият не се рад-
ва на това, което има повече, отколкото онзи, който няма 
нищо… Братята сами се грижат за приготвянето на зър-
ното и храните. Те не живеят различно от другите хора, а 
животът им е подобен на този на така наречените 
полисти при даките.11. Така и учението, образът на жи-
вот при християните се явявал много по-близък и подходящ 
в една Дакийска империя, та августите Галерий и Лициний 
дръзко ги подкрепили.

Сговорчиво се пропуска и историческият факт, че след 
313 г. император Константин обявява „Сердика е моят Рим” и 
от нея – като чиста и първа християнска столица – управлява 
империята до пролетта на 330 г. Дори БПЦ сякаш паниче-
ски премълчава, че синовете на великия светец – съимпера-
торите Констанс и Констанций II – през 343 г. са поканили 
в Сердика водещите епископи от целия християнски свят за 
Втори църковен вселенски събор, който е председателстван, 
както и Никейският, от Осий Кордобски. В своята „Църков-
на история” ромейският историк Сократ Схоластик пише, 
че из западните области, както казва Атанасий, се съ-
брали около 300 епископи, а от източните, по думите на  
Сабина, само 76. Самият александрийски папа Атанасий, 
обявен за светител на Църквата, в 50-а глава на своята апо-
логия против арианите изтъква, че под решенията на Серди-
кийския събор са се подписали 282 епископи. Днешната БПЦ 

1 Юдейски древности, ХVIII, 15, 201 22; Izvoare, I, 412-413
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дори сякаш се притеснява колко деен е бил епископът на Сер-
дика Протоген, домакинът на този вселенски форум. А той 
се е прочул още в споровете на Първия вселенски църковен 
събор в Никея през 325-а, свикан и ръководен лично от им-
ператора Константин Велики, затова под неговите решения 
се подписва десети за господните църкви в Дакия, Калабрия, 
Дардания и съседните области сред 318-те свети отци на Съ-
бора. Освен че „дописали” Символа на вярата, делегатите на 
Сердикийския събор съставили още 20 канонични правила, 
свързани с църковната дисциплина (колкото са приети и на 
Първия вселенски събор), както и Сердикийските пасхални 
таблици, които уеднаквяват и изчисляват за вековете напред 
датата на Великден.

Много столетия коренните софиянци са живели с преда-
нието, че и сакралният знак, който Константин получава 
за похода си против кесаря Максенций в Рим, му бил даден 
всъщност от Сердика. С това обясняват и защо възвишението 
южно от града наричат Кръста. Там с почит са споменавали 
местността Славище, където са векували руините от древен 
светилищно-храмов комплекс, който навярно е връчил на 
Елениния син сакралния знак на хризмата, с която наистина 
победил, въпреки че водел тройно по-малобройна армия от 
наличната в крепостта на противника му.

Само единственият наш академичен учен, който напи-
са достоен труд за Сердикийския събор – доц. д-р Веселина 
Вачкова – се зае да осмисли и аргументира това предание. 
А св. Константин Велики е отдал своята благодарност, като 
по време на неговото управление сред светилищно-храмовия 
комплекс е вдигната огромна за онова време базилика. Дори 
през ХVII век тогавашният католически епископ на София 
Петър Богдан Бакшев отстоява високия статут на своята ка-
тедра с това, че е имала основател, какъвто е Св.  Климент 
(Римски) – папа и мъченик. В своята „История на София” той 
пише: „Триадица е място, където в древността е бил разпо-
ложен един манастир извън София, на юг към полите на 
планината… Казват, че той се е наричал от гърците Триа-
да, вярвам, че този манастир е бил посветен на св. Троица. 
Също казват, че поради големите удобства и поради добрия 
въздух на това място се е състоял Сердикийският събор”. 
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Така още преди три столетия той обръща внимание върху 
изключителната роля на мястото, което базиликата на Кръста 
от началото на IV в. е имала в историята на града, в който на 
Втория вселенски църковен събор е била обсъждана „форму-
лата” на Светата Троица. През 1913 г. историкът с европейска 
известност проф. Богдан Филов пише по повод на Сердикий-
ския събор, че по предание той се е състоял даже не в са-
мия град, но в една голяма църква извън града,  развалините  
на която са се виждали чак до ХVII в. През 1954 г. д-р Иван 
Велков съобщава за останките от раннохристиянската бази-
лика и дори за „засводена гробница”, разкрита редом на тера-
сата върху възвишението, където провел своите изследвания. 
Понеже и след три десетилетия разрухата продължавала да 
тегне над руините, точно след двайсет години синът му проф. 
Велизар Велков припомня неговите разкрития в напразни 
усилия дано подтикне държавата и столичната община да 
спасят историческата светиня. Понеже за Българската църк-
ва изглежда са важни само черквите, построени след всеобщо-
то покръстване на народа ни през IХ век, а комунистическата 
власт отстояваше безбожието като светоглед, бележитият ар-
хеолог изтъква, че около останките се намират  изобилни 
следи от културен живот от края на III и първата поло-
вина на IV в. Неговата професионална чест на учен обаче не 
му позволила да премълчи: „Твърде възможно е тази голяма 
базилика, свързана с жилищен комплекс, да е била епис-
копската базилика на Протоген. За това място има и 
писмена традиция, която говори за продължителен мана-
стирски живот и през Средновековието”. 

В същата 1984 г. Дафина Василева (архитект!) двукратно 
публикува статии – дано убеди властниците колко уникален 
е бил храмът на местността Славище (над столичния квар-
тал „Лозенец”) върху възвишението Кръста. Като специалист 
тя дори изтъква, че обичайно ранните базилики са имали 
пред западната фасада и оформен открит двор, т. нар. 
атрии, като обикновено дължината на атрия е  най-мал-
ко 1/2 от дължината на корпуса. Не е изключено базилика-
та да е имала и двойно преддверие с кули, извисени от двете  
страни на западната фасада. Ако тези два момента от ней-
ния план бяха проучени в спокойни професионални разкоп-
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ки, щеше да бъде установено, че Лозенската базилика е една 
от най-монументалните базилики, разкрити досега на наша 
територия – с обща дължина над 80 м и височина 18-20 м. – 
и може би уникална за света по онова време. Но спокойни, 
изчерпателни, професионално направени разкопки на остан-
ките върху свещеното място няма. Скоро се разбра защо – в 
началото на 2000 г. там нахлуха булдозери и багери. Подго-
товката за строеж започна бързо да помита свещените руи-
ни от църковни градежи, а когато от това грубо прегазване 
на исторически сакрален паметник не само с национално, а 
с общохристиянско значение назря скандал, на археолозите 
оставиха неизринати около 800 кв. м на терена около вече из-
лятата бетонна конструкция – абсидата и малко от външното 
протежение на южния страничен корпус. Не бяха досринати 
и стени от околните манастирски градежи – поне тези, които 
не са им пречели да развърнат техниката.

Кому беше нужно за бъдат затрити основите на вероятно 
една от най-големите и сред най-прочутите в Европа сакрал-
ни сгради от началото на IV век? Кого устройваше да бъдат 
изринати подстъпите към оцелелите през вековете подсказки 
за средата на древни мистериални дейности в светилищно-
храмов комплекс, където ревностни адепти на изконното по-
знание вероятно със своите служби са убедили императори-
те от сердикийски корен колко изконно близки са свещените 
практики при нас и при посветените от Иисус? Нима това не 
откриха и адептите на Доминиканския орден, когато в пори-
ва на нашите езотерици да отстояват с идеите на богомил-
ството образа на духовен живот, заложен от Христос, нарекоха 
учението им Българска ерес?! Единствената в историята на 
Църквата, наречена не на учител или богословски кръг, а на 
цял народ. 

От светилищно-храмовия комплекс на Славище е останал 
мавзолей с един очевидно предхристиянски каменен гроб 
и два „римски” саркофага. В единия от тях поне временно 
може да е била положена Света Елена, защото мястото е било 
изключително свещено за родените в града, а старият гроб 
може да е фиксирал древен хероон. В апсидата на столичния 
храм „Св. София” е останал съхранен сребърен реликварий 
с позлата от IV в., за който проф. К. Иречек свидетелства, 
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че вътре съдържал малко прах и пръст и няколко много  
ръждясали монети на Константиновите синове. Близко е 
до ума, в него дискретно да са били съхранени част от мощите 
на Света сердикийката и осветена земя от мястото, където е 
била положена след смъртта Ӝ, та именно от тяхното присъст-
вие да е останало в София преданието за укрита в базиликата 
светица, от която из черквата до късно се разнасяло благоу-
хание. Монетите, разбира се, са оставени като свидетелство с 
кое време са свързани реликвите...

Достойно би било именно ние да докажем на света защо 
точно по времето, когато Римската империя управляват им-
ператорите, родени от нашите земи, именно като отлично за-
познати с духовните практики на траките и водени от тра-
дициите на духовния живот при нашите изконни предци, 
те припознават в християнството Учението, което – без да 
влиза в противоречие с хилядолетните им постижения в са-
кралните практики – може да донесе единна вяра, упование, 
усърдие и стремеж към душевно съвършенство и на остана-
лите хора по света… Основанията за това са много и опитът 
ми да ги проследя изчерпателно роди „Отключените пътища 
на богомилите” – последната ми засега издадена от „Сиела” 
книга в моята поредица за Българското учение.

Така е изглеждала знаменитата 
базилика според арх. Дафина Василева
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Видът, в който оцеляха до наши дни саркофазите в
 „късноантичния мавзолей” 

       

Медальон на Константин със Сол 
Инвиктус – Непобедимото слънце

          

Монета с образа на Галерий 
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Една от страниците в книгата на италианския кардинал 
Цезар Бароний „Църковни анали от Рождество Христово до 

1198 г.”, където подробно разказва за Едикта на търпимостта, 
издаден през 311 година от Галерий и колегите му
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Руините от „мавзолея”, снимани с дрон от въздуха 
през пролетта на 2016 г.

Сребърен реликварий с позлата от IVв., намерен в 
абсидата на базиликата „Св. София”, в който вероятно 

са били съхранени мощи от света Елена 

Библиографията по доклада – в сайта 
http://www.istor-konf-varna.com/ – доклади 2017.
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ЕТНОНИМЪТ БЪЛГАРИ

Петър Георгиев, гр. София

Настоящето изложение е кратко експозе на написаното под 
същото заглавие в книгите „Траките, които създадоха христи-
янството, българите”1, „Античният мадарски конник”, разши-
рено издание от 2017 г.2 Тезата, застъпвана ТУК е: етнонимът 
БОЛГАРИ/БЛЪГАРИ се проявява при имперското въвежда-
не на християнството като религиозен термин (религионим, 
теоним), а описаните сражения между българи и Константи-
нопол през V – първата половина на VI век могат да бъдат 
определени като религиозна война.

Въпреки огромното количество информация, процесът на 
идентифициране на произхода на българския етноним и про-
изхода на народа българи има почти комични параметри. В 
резултат на този процес (без край) знаем повече за народите 
на Алтай, Памир, Тян Шан и Северен Китай, отколкото за 
Балканите и близкото северно Причерноморие; в последно 
време има смяна на посоката на търсене към по-престижния 
Иран. Наричаме българи всички, чието име започва с булх, 
балх или дори пу-гу. Търси се произход на българите от едно 
единствено племе, търси се единствената митична Прароди-
на. Моделът е известен – странстванията на евреите. Използва 
се модела на търкалящата се билярдна топка – тръгва от ня-
къде и пристига някъде, неизменна във времето. Този модел 
противоречи на факта, че името българи е срещано на много 
места около и в границите на Римската империя (предимно) 
при различни народи и следователно е нарицателно – като 
термина готи, като наименованието хуни (уни), означаващи 
в различни време съюзи (унии) от различни народи. 

Една от причините за „модела прародина” е фокусиране 
вниманието върху т.н. преминаване през р. Дунав на народа 
българи през 681 г., като се забравя, че от двете страни на ре-

1 Георгиев, Петър. Траките, които създадоха християнството, бъл-
гарите. С., 2017.
2 Георгиев, Петър. Античният мадарски конник. Разширено изда-
ние. С.,  2017.
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ката живеят едни и същи гето-дакийски племена, в миналото 
неведнъж преминавали и в двете посоки; че името българи е 
присъствало интензивно на Балканите, а не другаде, двеста 
години по-рано.

Интересен е начинът на споменаване на българите на Бал-
канския полуостров от древните хронисти – почти винаги е 
съпроводен с израза „така наречените българи”:

Йоан Антиохийски (VII век): „Зенон за първи път да се съ-
гласи на съюз с така наречените българи”3. 

Теофан Изповедник: „така наречените българи нападнали 
Илирик и Тракия и се завърнали, преди да се разбере за тях”.

Патриарх Никифор също употребява израза така нарече-
ните българи в описанието държавата на Кубрат.

Бар Хебраус (сирийски автор от XIII в.): „Въпреки че те 
(българите) бяха скити, ромеите ги наричаха българи”.

Виктор Танунски нарича кутригурите на Заберган също 
българи.

Втора особеност – различни народи, пристигнали на Бал-
каните, биват наречени българи:

Константин VII Багренородни в „За темите”, описвайки 
настаняването на българи на отсамната страна на Дунав, 
пише: „Тогава стана известно и тяхното име, понеже преди 
това ги наричали оногундури” – т.е., оногундурите ТУК били 
наречени българи.

Според Монемвасийската хроника, „аварите били народ 
хунски и български”.

В Български апокрифен летопис четем: „И след погубване-
то на Испора, царя български, нарекоха куманите българи”.

В Хрониката на Михаил Сирийски от ХII век за новоприс-
тигнал тук народ се съобщава: „Тия скити бяха наречени от 
ромеите българи”.

В т.н „Синаксар на Цариградската църква” от Х век за по-
хода на Валент срещу пристигналите тук готи същите са на-

3 Johannes  Antiocheus, fr. 211 (4). Fragmenta Hist. Graeca, v. 4. 
Paris, 1851; Excerptа de insidiis. Berolini, 1905, р. 135. – В: ГИБИ, т. 
5, стр. 292.
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речени българи.4

Трета съществена особеност – с името българи са наричани 
различни балкански народи:

В „Солунска легенда”: „Кириле, Кириле, иди в обширната 
земя и сред словенските народи, наречени българи”5; или 
„словени, сиреч българи”6

Йоан Цецес (XI век): „А пеонците са българи”. 
Йоан Зонара (XI-XII век) също: „Панонците са българи”.
В симеоновия превод на Юдейски войни на Йосиф Фла-

вий7 („Архивен сборник”8) е направена „творческа добавка”, 
която в груб превод гласи:9 „илирите, далматите  и даките 
наричани българи живеещи на р. Дунав под римска власт”. 
Текстът показва, че дори в края на IX – началото на X век 
българите са имали ясна представа, че различни балкански 
народи – илири, далмати, даки са наричани българи.

През различни времена българи са наричани следните 
народи: даки, илири, далмати, словени, пеони, панонци, те-
салийските мирмидонци, скити, авари, оногондури, кумани, 
кутригури, готи.

Какво означава фактът, че толкова много и различни пре-
димно балкански народи са наречени българи? Изразът „така 
наречените българи” заменя факта, че различни народи са 
наречени така според някакво конкретно качество, което 
обикновено не се нуждае от разясняване, защото е известно, 
най-вече от смисъла на самото име. Слеователно, посочените 
различни народи имат като допълнителен определител ка-
чеството „българи”; или – българи не е собствено, племенно, 

4 ГИБИ, V, стр. 292
5 Петкова, Донка. Стра българска литература. Т.1., с. 300.
6 Тъпкова - Заимова, Василка  и Анисава Милтенова. 13 век. – Исто-
рико-апокалиптична книжнина, с.272.Сказание за Сивила,  с. 272.
7 http://www.slav.uni-sofia.bg/naum/node/1615
8 Съдържа се в ръкопис РГАДА, фонд 181, РО МГАМИД № 279/658, 
531 листа infolio.
9 „илоурїи же. и длъмате. и дакїи нарицѧє мыи блъгаре. въ истре 
живѹщїи. поѡд од͠немъ плъкомъ живоуще римскыимъ”.
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а се явява обобщаващо, нарицателно име, обикновено описва-
що социална характеристика. Подобен обобщаващ определи-
тел, отнасящ се за различни народи често биват религиозни-
те определения, подобно на богомили, католици, неверници, 
мюсюлмани или най-малкото – нехристияни. Знаели ли са 
древните хронисти смисъла на понятието българи? Вероят-
но да, защото различни автори настойчиво повтарят, че раз-
лични народи са наречени болгари без коментар и пояснения, 
като нещо разбиращо се, известно.

Ако търсим произхода на етнонима българи, то би трябвало 
да го търсим в корените на българския език, а не в осетин-
ския, чувашкия или китайския. Българите са ползвали основ-
но две форми на самоназвание – болгари (българи) и блъгари.

 През 1865 г. Раковски пише:10

Според Раковски е съществувала дума БОЛГ, която е рав-
ностойна на БЛАГ и от двете думи произхождат и равностой-
но употребяваните до XIX век названия БОЛГАРИ и БЛЪ-
ГАРИ. (Думите БЛЪГÁРИЯ, БЛЪГÁРИ са производни на 
БЛÁГ – в тези думи неудареното А преминава в Ъ). 

Сто и девет години по-късно (1974 г.) „Етимологичният реч-
ник на славянските езици” на Трубачов потвърждава това – 
болг и благ са синоними със значение „добър”:

11

Смисълът за болг-благ е същият и в българския етимологи-

10 Раковски, Г.С. Ключь бьлгарского  iазьIка. 1865.
11 Трубачев, О.Н. Етимологический словарь славянских язьков. 
1974 г., http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=essja
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чен речник (БЕР, 2007 г).12

Като дума в днешния български език БОЛГ не съществува. 
БОЛГ е ползвано в смисъл на БОГ m,ep XVIII век: „БОЛГ СЕ 
РОДИ КОЛАДЕ…” е песен, която българите пеели на 24 де-
кември, както свидетелства Спиридон Габровски13. Христия-
нинът Габровски свързва този реален факт от един български 
обред със сина на тиранина Колад, Болг, но не забравя да до-
пълни: „Ако и да се покръстиха, българите не забравиха този 
дяволски обичай.” По-спорна тук е реалността на съзнателно 
демонизирания от Габровски цар Колад, отколкото реалният 
празник Коледа, на който българите пеят песен за Болг, а не 
за Христос – което е възмутило автора. Реално българите и 
сега празнуват два празника на една и съща дата – и Рож-
дество Христово, и Коледа, и сега пеят песента „БОГ се роди 
Коледо”.

12 Производни на болг са и думите болго и болого със същото значе-
ние – добър; болого е в основата на етимологията на името Бологес 
(Βουλογαίσης), духовния водач на бесите, с вероятно значение „до-
брият”.
13 Иеросхимонах Спиридон Габровски. История во кратце о болгар-
ском народе славенском. 1792.
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БЛАГ14 притежава същите определения15, които се упо-
требяват и за БОГ, носят същия смисъл – добър (добро), благ 
(благо), блажен (блаженство), щастлив (щастие).16 Нещо по-
вече, самата дума БОГ е с възможен произход от БОЛГ, кога-
то прилагателното преминава в наименование – т.е., БОЛГ е 

14 https://bg.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3:
„…старобълг. благъἀγαθός, χρηστός, καλός „добър, приятен“ (Зогр., 
Мар., Асем., Сав. кн., Енин., Син. пс., Син. тр., Супр., Хил., Рил., Клоц., 
Сим. сб.), а като съставна част на сложни думи калкира гръц. εὑ-, на-
пример: благочьстивъ εὑσεβής, благонравьнъ εὑήθης, благородьнъ 
εὑγενής и др. Диал. значения: „милостив, кротък, сладък, скромен, 
вкусен”, благо същ. „богатство, скромност, постна храна“. Сродни 
форми: старосръб. благъἀγαθός (Вук. ев.), сърбохърв. благ „сладък, 
добър”, благо „имущество, пари, добитък“, словен. blag „благороден, 
милостив”, blago „имущество, скот”, чеш. blahý „блажен, щастлив”, 
blaho „блаженство, щастие, успех”, blaze „добре”, пол. błogi „блажен, 
приятен, щастлив“, błogо „щастие, благо”, д.-луж. błožki „блажен”, рус. 
диал., укр. болого „добре”. Рус. благой, благо са заети от черковнослав. 
Тук се отнасят и слабозасвидетелстваните производни *bolgati „бла-
гославям, блаженствам, наслаждавам се” (чеш. blahati, слов. bláhať) и 
*bolgъva „вид гъба”, т.е. „скромна храна” (сърбохърв. благва, словен. 
blagva).
Праслав. *bolgъ, *bolgo има вид на архаична лексема, но няма сигурна 
етимология.”
15 Татяна Славова, „Владетел и администрация в ранносредновеков-
на България . Филологически аспект, „Древните индоевропейски па-
ралели сочат припокриване на значенията „бог, название на едно от 
божествата; господин, господар” и „богатство, благо, щастие, участ” в 
стинд. bhagah, bhágas, *bhága„благосъстояние, щастие; божество, гос-
под” < ие. * bhág-o- „участ, съдба”, авест. baga, baγa„участ, съдба; гос-
подин; бог”, парт. baγ„бог; господин”, стперс. baga-, согд. bγ-, скитско-
сарматските лични имена Βάγης, Βάγιος. Затова за συβηγηе напълно 
допустимо и значение „богат, божествен, обожествен, [помазан] от 
Бога” < ие. *su- „добро, благо”, *baga- „бог, богатство, благополучие”, 
тъждествени на иран. *su-baga.”
16 Български етимологичен речник. Т. 1, 2007, стр. 53; Трубачев, 
О.Н. Етимологический словарь славянских язьков. 1974. 
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възможна архаична форма на наименованието БОГ (засега 
няма общоприето становище за произхода на думата БОГ), по 
подобие на фонетичната близост между БОГ и ДОБЪР в ан-
глийския (god/good), датския (gud/god), исландския (guр/gott), 
немския (gott/gut), което съответства на болг/благ или бог/благ 
в българския. (Преминаването в древността на БОЛГ в БОГ е 
свързано със сложната трансформация, свързана както с из-
падане на Л след Ъ, така и с трансформациите на звукове-
те О в Ъ пред Л (болгари-българи-б(у,о)гари), характерни за 
българския език).

Поради посочената връзка между БОЛГ – БЛАГ – БОГ, 
названията БОЛГ-ари, БЛЪГ-ари би означавало както „хора 
на бога”, така и „благите”, „добрите”.17 Нека поясним – не 
става въпрос за обожествяване или придаване на елемент на 
изключителност на народа БЪЛГАРИ, а за исторически факт, 
свързан в конкретен исторически момент не с етноним, а с ре-
лигиозно название, преминало по-късно в етноним. Това ре-
лигиозно название се проявява тук, на Балканите, в процеса 
на въвеждането на християнството като имперска (държав-
на) религия. Нека да проследим връзката между двата факта.

През 325 г. император Константин, загрижен за мира и 
единството в Империята свиква църковен събор в Никея, кой-
то събор утвърждава „символ веруюто” на християнството.

През 354 г. в Анонимен латински хронограф се появява 
надписът Ziezi ex quo Vulgares – Зиези, от когото са българите.

Разликата между двете събития е 29 години.
Обикновено се смята, че разпространението и въвеждането 

на християнството е мирен, съзидателен процес, приеман с 
благоговение и благодарност от населението на Империята. 
Не е тук мястото да описваме методите, чрез които е насаж-
дано християнството като държавна религия или да демо-
низираме факта, но достатъчно е да погледнем житията на 

17 Роденият в град Велес Йордан Хаджиконстантинов (Джинот) 
(1818 – 1882, Велес) в 1851 година в „Цариградски вестник” пише: 
„Болгарин е производан от Бог, Болгаря река – богатата река или 
-ри, а прилагателно неправилно степенно: болий, болший, виш-
ший, величайший.”
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светците, оповестени от българската православна църква18, 
за да разберем: светците на новата религия са тези, които съз-
нателно разрушават светилищата, капищата и храмовете на 
„езичниците” и на тяхно място построяват християнски църк-
ви. Сам св. Кирил отсича свещения дъб на „черните българи” 
в Крим. В империята се закриват и разрушават храмове на 
Асклепий, Зевс, Артемида, Дионис, Сарапис, през 354 г. се 
изгарят първите библиотеки, в Скитополис, Сирия, христия-
ните организират първите смъртни лагери за изтезания и ек-
зекуции на арестувани езичници от цялата империя, в 356 г. 
Констанций разпорежда разрушаването на „паганските” хра-
мове и екзекуцията на всички „идолопоклонници”.19. 

Император Флавий Йовиан разпорежда изгарянето на биб-
лиотеката на Антиохия. Имперски указ (11 септември 364 г.) 
разпорежда смъртното наказание за всички езичници, кои-
то се покланят на техните богове-предци. Император Валенс 
разпорежда преследване на езичниците в цялата Източна 
империя – философът Максим е обезглавен, философът Си-
монидис е изгорен жив. (Самият Валент бива изгорен по-къс-
но от нахлулите през Дунава готи – ариани). Само от 385 до 
388 г. Матернус Кинегий разрушава стотици гръцки храмове, 
сред тях са храмът на Едеса, кабилерията на Имброс, храмът 
на Зевс в Апамеа, храмът на Аполон в Дидима и храмовете 
на Палмира.20 Испанецът Теодосий е още по-жесток – през 
391 г. е обнародван прочутият Милански едикт, забраняващ 
всякакви жертвоприношения, всички религиозни обреди в 
езическите храмове са обявени за престъпления против им-
ператора, за които се налага парична глоба и конфискация 
на имуществото. През 393 г. за последен път са празнувани 
Олимпийските игри, забранени са също и магическите ри-
туали, вещерството и преподаването на математика, считана 
тогава за вид магьосничество. 

За да придобием максимално вероятната вярна представа 
за случващото се, трябва да познаваме както основите поло-

18 http://www.pravoslavieto.com/; 
19 https://www.rassias.gr/9010.html  
20  Пак там.
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жения на старата религия тук на балканите, така и същност-
та на споровете на църковните събори. В старата религия 
понятията Свети дух, Отец, Майка и Син са независими ре-
лигиозни категории, за разлика от християнското „три в едно” 
(триединното отец, син и свети дух)21. Идеята за доминацията 
на БОГ и вторичност на СИНА е изначална и движението 
на „така наречените болгари” е противопоставяне на идея-
та за единосъщност, идентичност между Бог и Син в лицето 
на Христос; противопоставянето проявява името болгари – за-
щитници на абсолютната неделима самоидентичност на Бога 
(Болг, Бог). 

 Предметът на видимия основен религиозен спор в този 
период между самите християни личи ясно от документите 
на църковните събори: от защитниците на неделимото на-
чало на БОГА, арианите, Синът е разглеждан като късен 
продукт на бога, той е само богоподобен или подобносъщ 
(теза, която е в унисон със старата тракийска религия)22. 
Противоположната теза е утвърдена в Никейския сим-
вол на вярата, утвърждаващ единосъщността на БОГ и 
Христос, т.е. Богът и Сина Христос са едно и също, същест-
вували са вечно, нямат начало и край, или синът е иден-
тичен със своя създател. Следователно, освен видимото 
описано в хрониките противопоставяне ариани/христяни е 
съществувало проявено по военен начин противопоставяне, 
което с днешна дата можем да наречем противопоставяне 
българи/християни.

По своята принципна същност (отричане равенство между 
Бог и син) арианството е форма на българианството. Не слу-
чайно през Х век се казва, че Валент воювал с българи, а не с 
готи-ариани.23 Доста по-късно в резултат именно на тези бор-
би под българи често е разбирано и всяко неканонично дви-
жение (пример – богомилите са наричани богари, българи; 
монах Алберт от манастира „Троа Фонтен”, Франция, XIII в. 

21  Георгиев, Петър. Траките, които създадоха християнството, бъл-
гарите.
22 Пак там.
23 Синаксар на Цариградската църква. – В: ГИБИ, V, стр. 292.
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пише:  „През 281 г. в Персия се появила най-позорната ерес 
на манихеите, които в наше време се наричат българи”.24) 

За силата на противопоставянето в лицето на арианство-
то говори фактът, че към 380 г. във всички константинопол-
ски църкви то е господстваща религия, а Григорий Богослов, 
който управлява християнската общност в града събира хрис-
тияните в частен дом. След като така стоят нещата в столи-
цата, можем да си представим как са изглеждали в далеч-
ната провинция. Ситуацията ескалира с идването на власт 
на Теодосий (379 – 395 г.), при който всеки акт на езичество 
е обявяван за престъпление. Като религиозна война между 
българи и Константинопол можем да отнесем сраженията в 
годините 493, 494, 498, 499, 502, 504, 506, 513. Сраженията в 
513 г. или бунтът на Виталиан е с подчертано религиозна ос-
нова, като претекст – „защита на илирийските духовни вода-
чи”. (След едно сражение Виталиан „се оттегля в провинция 
България”25). Виталиан е убит от Юстин и Юстиниан, но сра-
женията не стихват – такива има отново през 519, 530, 531, 
535. През 535 г. Юстиниан е принуден да създаде независима-
та църква Първа Юстиниана в Западните Балкани. Въпреки 
това през 539 са завладени с пристъп, без обсада, 32 крепости 
в Илирик, отведени са над 120 000 пленници-роби (склави), 
които склави при завръщането си по-късно ще бъдат наре-
чени от днешните историци славяни. През 545 г. Юстиниан 
е принуден да издаде втора (131) новела (десет години след 
първата), в която има едно ново изречение: „…архиеписко-
път на Първа Юстиниана да се ръкополага от собствения си 
синод и в подчинените си провинции, според определението 
на папа Вигилий, да заеме ранга на апостолическия римски 
трон”. Това означава пълна църковна независимост. След 
тази дата сраженията на Балканите между българите и Кон-
стантинопол са изключение. Теодор Валсамон (XII в.) свързва 
директно Първа Юстиниана с българите: „Разбирай от насто-

24 Съботинов, Антон. България при цар Самуил и неговите наслед-
ници. – В: ИБИ, Т IV, стр. 138 (Хроника на монах Алберт – увод) 
София, 1981, с. 179.
25 По сведението на Йоан Никуйски.
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ящата Юстинианова новела привилегиите на епископа на 
България, защото той е архиепископ на Първа Юстиниана, 
отечеството на император Юстиниан. България заради това 
се нарича Юстиниания,защото император Юстиниан е при-
съединил тази страна под властта на римляните”.26 Цената на 
това „присъединяване” е църковната независимост. 

Една част от „така наречените българи” са принудени да 
напуснат Балканите като бежанци и се установят (както обик-
новено) зад р. Дунав, където по-късно е създадена т.н. Стара 
Велика България. Там религиоз-ният термин българи веро-
ятно реално придобива смисъл на етноним. Именно тези бъл-
гари преминават в 681 г. р. Дунав. Тук ще обърна внимание 
на думите на Анастасий Библиотекар на Цариградския Все-
ленски Събор 869 – 870 г.: „Българите, които по родово 
право завзеха родината си”. Печално е, но български-
те историци превеждат текста така: „Българите, поко-
рявайки я (страната) според варварското право”.27

Името българи е нарицателно в границите на Рим-
ската империя и като такова би трябвало да се оч-
аква по същия начин да са наричани различни 
народи както в границата на империята, така и преселници- 
бежанци извън нея. Според Катерина Венедиктова българи-
те в Мала Азия, описани в „Историята на Караман” – Bulgar 
tayfesi (Булгар тайфеси) – били означавани от арабите с тер-
мина тайфе – „група от хора, които изповядват една рели-
гия”. Венедиктова обобщава: „българите – са общност от 
хора, които изповядват една и съща религия”. Венедиктова 

26 Henri Justel. Bibliothecae juriscanoniciveteristomussecundus.
LutetiaeParisiorum, 1661, p. 8229; цит. по: Архимандрит Кирил 
Рилски. Българска самостоятелна църква в Илирия на Балканския 
полуостров и нейната апостолска дейност (кратък историко-кано-
нически очерк). С., 1930, с. 5, 23. Виж новелите на Юстиниан на 
англ. език: http://uwacadweb.uwyo.edu/blume &justinian/novel 121-
140/novel121-140.htm.
27 Bulgares, qui iure gentile patriam suam subiugantes... е преведено 
в ЛИБИ, 2191 Българите, покорявайки я според варварското пра-
во, въпреки че iure gentile се превежда семейно, родово право, а 
patriam suam – родината си.
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подкрепя предположението, че това са преселени „българи” 
през 530 г. от Юстиниан, пет години преди създаването на 
Първа Юстиниана. За българи – преселници (пришълци) 
извън границите на Империята се говори директно и в Ар-
менската география – това са българите, живеещи на север 
от река Куфис: „Купи-Булгар, Дучи-Булкар, Огхондор-Блкар –
пришълци”. Йордан откровено казва, че българите в Скития, 
над Черно море „се прославиха заради нашите грехове спря-
мо тях”. Да обърнем внимание на факта – Източната Римска 
империя никога не е воювала в земите над Черно море, т.е. 
българите там са също или бежанци, или изселени от импе-
рията по време на религиозната война на Балканите.

Светлина върху названието българи хвърля и керамична-
та плочка-икона от македонския град Виница. Тя е една от 
многото икони с религиозно съдържание, открити в работил-
ница за икони до калето на града. Като най-ранно датиране 
на комплекта според македонските археолози е средата на 
V век28, но има и мнения за значително по ранни датиров-
ки. Плочката-икона е интересна с надписа БОЛГАР ограден 
с два равнораменни кръста, изписан до препускащ цивилен 
конник с боси крака, с вдигнат над главата римски меч. Този 
образ показва облика на воюващите срещу Константинопол и 
Юстиниан българи. Цивилният конник е образ на народа, или 
ако перифразираме Овидий, на балканските мирмидонци,29 
наричани и българи. В древната иконография с две слънца 
или два равнораменни кръста от двете страни често са отбе-
лязвани божества – бог или богиня. 

Нарушаването на статуквото с въвеждането на християн-
ството предизвика противопоставяне и прояви съществува-
щото древно название болгари, блъгари, хората на бога. Това 
противопоставяне е изразено кратко и ясно в посланието на 
къназь30 Персиан (836 – 852), който на каменната плоча от 
Филипи пише: „На християните българите направиха мно-

28 Дејан Ѓоргиевски Прилог кон датираньето на виничките терако-
ти.  
29 Овидий, Метаморфози
30 Пак там



183

го добрини, и християните ги забравиха, но Бог вижда.” В 
този текст Пресиян свързва религиозната категория христия-
ни с религиозното наименование българи? Пресиян се надя-
ваше да реши проблемите между българите и християните с 
помощта на Бога, който вижда всичко. Синът на Пресиян, Бо-
рис, избра другия, имперския начин при въвеждане на хрис-
тиянството. Борис изби боилите, които все още вярваха в Бога 
и божия Син Сабазий, и ги направи християни. 

 В тракийския език ZI е дума за бог, преводът от латински 
на Зиези (ZI E ZI) е известната формула БОГЪТ ОТ БОГА, 
дефинираща Сина, Бога Слънце при траките – Сабазий. ZI E 
ZI, или БОГЪТ от БОГА, от който са БЪЛГАРИТЕ.

Българите, както и християните са верски елемент на раз-
лични начини на мислене и приемане на света, на различни 
религиозни концепции. Парадоксът тук е – в реалната битка 
между двете религии се пролива кръвта на един и същ народ, 
макар че и двете думи – и болгари, и християни имат едно и 
също значение – добрите.31

Допълнения: 
1. Надписът БОЛГАР на плочката-икона от Виница е мар-

киран с два кръста. С подобни обозначения са маркирани бо-
жествата на посочените по-долу фигури. На фиг. 3 кръстове 
са поставени от ляво и дясно на сцената „убийство на бога-
слънце Сабазий”. На фиг. 4 на релеф на „дунавски конници” 
(2-3 век) с еквивалента на кръста (слънце) е обозначен богът 
Слънце в колесница от четири коня. На повечето релефи от 
същата серия по същия начин е обозначена и богинята Майка 
(фиг. 5). На фиг. 6 на релефите от Египет (пети век) със знака 
на египетския ключ на живота (анкх) е обозначен христогра-
мът на Христос – т.е., Христос. Казаното е потвърждение на 
изложената теза, че надписът БОЛГАР има също божествен 
смисъл, че БОЛГАРИ/БЪЛГАРИ е със смисъл на религионим, 
или по-точно – теоним. Надписът е буквеното изписване на 

31 Георгиев, Петър. Траките, които създадоха християнството, бъл-
гарите. С., 2017.; Георгиев, Петър.Античният мадарски конник. С., 
2017 г.
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български език на графичното изображение на древния сим-
вол на бога IYI. Смисълът на изображенията с този характер 
винаги е „богът и неговите защитници-пазители”.

 
                 Фиг. 1                                                        Фиг. 2

                     Фиг. 3                                                Фиг. 4

    

Фиг. 5                                                       Фиг. 6
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2. Тук е уместно да се разгледа и тезата с тълкуването на 
теонима „българи” като балканци, планинци32. Същата теза 
развиват подробно Пламен Вълов33, а също така и Констан-
тин Каменов34. Естествено е, че щом има планини, има и пла-
нинци – народи, които носят името планинци на своя език 
(самоназвание) или езика на своите съседи (название). То-
понимът Балкан е един от най-разпространените и е естест-
вено да се срещат наименования повтарящи различните му 
модификации – включително българи или балкари. Какъв е 
произходът на топонима Балкан? Като коментира името Ар-
темида Благана, Хадзопулус35 определя името Благана като 
топоним, заради името на селище, открито в надпис в Източ-
на Македония, Гърция. Хадзопулус свързва името Blagana с 
глоса по Исихий βλαχάν. Според гръцкия лингвист βλαγάν 
(благан) и βλαχάν (блахан) са две паралелни форми на една 
и съща дума, съществувала в античността като топоним. Но 
блахан и блакан са също такава паралелна форма, послед-
ната употребявана и днес, диалект на Балкан. От формата 
„блахЎн” произлизат и формите „плахЎн” или плаханЎ, което 
е днешното планина; което показва, че Балкан е име за пла-
нина, а не име на планина. Проследявайки произхода се виж-
да, че в основата на Балкан е БЛАГ (БЛАГАНА-БЛАХАНА), 
което е с произход от древното БОЛГ (БОГ). Планините са 
сакрални понятия в древността – горе, на върха на планини-
те (олимп (олиб) – било) са не само боговете, но и самите пла-
нини в древността са божествени, свещени. Така че, произход 
на етнонима от Балкан Е ЛИГВИСТИЧНО ВЪЗМОЖЕН, но 
по-дълбокият исторически анализ показва, че имената БЪЛ-
ГАРИ (БЛЪГАРИ) и БАЛКАН са с един и същ корен и произ-
ход – от синонимите БОЛГ и БЛАГ. 

32 Георгиев, Петър. Мизия, тук е и България. С., 2015.   
33 Вълов, Пламен. Корените на българския произход. С., 2015.
34 Каменов, Констаантин. Значението на лексемата етноном в исто-
рията. – http://www.istor-konf-varna.com
35 Hatzopoulos, Miltiades. Artemis Digaia Blaganitis en Macédoine. – 
Bulletin de correspondance hellйnique, 111 (1), 1987, 397–412.   
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СЪДБАТА НА ОДЕСОСКАТА ЦЪРКВА И 
СКИТСКИТЕ МОНАСИ

Одесос – дисидентстващата църква 
на св. ап. Андрей 

доц. д-р Веселина Вачкова, гр. София

В началните векове на Християнската ера висш авторитет 
сред многобройните християнски общини (църкви) имат тези, 
които били създадени от апостолите. 

За основател на Одесоската църква се смята ап. Андрей 
Първозвани1 (Ил. 1), а за пръв неин епископ, ръкоположен от 
св. Андрей – св. ап. Амплий. След назначаването на Амплий 
за Одесоски епископ, Андрей Първозвани поставил за епископ 
на Византион (бъдещият Константинопол) апостол Стахий.2. 
Амплий и Стахий, заедно с Урбан (епископ на Македония), 

1 Сказания о мучениках христианских, чтимых православною ка-
фолическою Церковию (в русском переводе). Т. 2. Казань, 1867, 
с. 3-150. Gregorius Turonensis episcopus. Liber de miraculis beati 
Andreaea postoli / Ed. M. Bonnet // Monumenta Germaniae Historica.
Scriptores rerum Merovingarum, 1. Hannover, 1885. P. 821–846.; 
Acta apostolorum apocrypha / Ed. R. A. Lipsiuset M. Bonnet. T. II, 
1. Lipsiae — Paris, 1898; Acta Andreae / Cura J.-M. Prieur // Corpus 
Christianorum. Series Apocryphorum, 5–6. Tumhout, 1989; Деяния 
апостола Андрея / Предисл., пер. и коммент. А. Ю. Виноградова. М., 
2004; Греческие предания о св. апостоле Андрее. Т. 1. Жития / Изд. 
подг. А. Ю. Виноградов (= Библиотека „Христианского Востока”, 3). 
СПб., 2005.
2 Le Quien, M. Oriens christianus, in quatuor patriarchatus digestus: 
quo exhibentur ecclesiæ, partriarchæ, cæterique præsulestotius Orientis. 
1, Typographia Regia Paris, 1740, col. 1225 (Verlagsanstalt, 1958); 
Epiphaniimonachiedita aqtueinedita. Lipiscae, 1856, p. 56; Менологий 
на император Василий II. В: ГИБИ т. VI, с. 51; Минчев, Ал. „Ранното 
християнство в Одесос и околностите му”. – Изв. на Народния му-
зей – Варна, 22 /37 (1986), 31-42. Атанасов, Г. Бележки и допълнения 
към църковната организация в Мизия и Скития през IV-VII в. – В: 
Сборник в чест на Ал. Минчев. /=Acta musei varnaensis, VIII-1/. Ва-
рна, 2008, 299-320; Janin, R. „La hiérarchie ecclésiastique dans le diocèse 
de Thrace”. – Revue des études byzantines, 1 (1959), vol. 17, 136-149.
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Наркис (епископ на Атина), Апелий (епископ на Ираклия) и 
Аристовул (епископ на Британия) се честват заедно освен на 
Събор на 70-те апостоли и с отделен празник на 31 октом-
ври.3 (Ил. 2) С други думи, поне според Свещеното предание 
на Църквата, Одесоската епископия е най-малкото толкова 
древна и свещена, колкото и Константинополската (всъщност 
е нейна малко по-старша сестра), а местната християнска об-
щина би трябвало да се ползва с огромния авторитет на апос-
толска църква. Факт е, обаче, че на Първия вселенски събор 
(Никея, 325 г.) от местните църкви в Скития (общо название 
на Добруджа) присъства само Марцианополският епископ. 
Марцианополската църква няма как да е била също апостол-
ска, понеже град Марцианопол (дн. Девня) е създаден от им-
ператор Траян (98-117).

Обикновено промяната в статута на църквите се свързва 
с административната реформа на Диоклетиан (285 г.) и пос-
ледвалата тенденция, превърната в канон най-късно през 
IX в., църковната структура да се оформя спрямо имперската 
администрация. Иначе казано, на Съборите са канени само 
епископите на провинциалните столици. Ето защо на Събора 
в Константинопол (381 г.) вече присъства не само Марциано-
полският епископ, който представя провинция Долна Мизия, 
а и епископът на Томи, столицата на провинция Скития. Дру-
га причина за маргинализирането на някои древни църкви се 
търси в решенията на Сердикийския събор (343 г.). Сердикий-
ските канони налагат стриктен ред за издигане на епископи 
само в големи градове.4 По въпроса за каненето само на мит-
рополити (т.е. епископите на най-значимите провинциални 
центрове) трябва да се отбележи, че „канене” наистина е има-
ло по традиция, която е заложена от Константин Велики при 
свикването на Първия вселенски събор. Това „канене”, обаче, 
е ставало много повече по линията на личния авторитет на 

3 Странно е защо в официалната българска църква първият Вар-
ненски епископ се обявява за Диосополски, а Диосопол се локализи-
ра било „в Лида”, било „в Палестина, северозападно от Йерусалим”.
4 Вж. напр. Плетньов, В. Одесос, Варна и районът в античните и 
средновековните извори (V – XII в.). Варна, 2014, с. 213.
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дадено духовно лице и със сигурност е отчитало апостолския 
авторитет на определена църква. От тази гледна точка Одесо-
ският епископ би трябвало да присъства на Никейския събор 
през 325 г. Проблемът е, че той, както се спомена, отсъства от 
този събор, а ще отсъства и от всички последвали Вселенски 
събори, в т.ч. от Сердикийския. Дали става дума за спад в ав-
торитета на Одесоската църква – със сигурност не. Нейният 
предстоятел се появява на последния, Седми вселенски събор 
(787 г.) вече като Леонтий, Варненски епископ.5 Освен това 
междувременно архиепископът на Одесос ще е придобил ранг 
на митрополит – факт, който опровергава масово поддържа-
ното мнение,6 че в епархийните списъци византийските авто-
ри масово са преписвали стари данни. Динамиката в струк-
турата на Църквата, която отразява промяната на статута 
например на Одесоския епископ е невъзможна, ако въпрос-
ните списъци от VI, VII, VIII и т.н. векове копират данните 
например на св. Епифаний (загинал през 403 г.).

Предположението, че става дума за замиране на епископ-
ските функции на Одесос не издържа проверката и на дру-
ги факти. Одесоските епископи през разглеждания период са 
били достатъчно забележителни и активни, за да подписват 
писма до императора и патриарха в Константинопол.7 Впро-
чем може би точно в реакцията на някои от тези писма и ко-
лаборационисткото поведение на Марцианополския епископ 
трябва да се търси и обяснението на загадъчната одесоска 
пасивност по отношение на Съборите. Така епископите на 
Одесос през размирните V и VI в. изглежда са се вълнували 
много повече за съдбата на пленените от варварите христия-
ни, отколкото от детайлираните формулировки на отношени-

5 Le Quien, M. Oriens christianus, in quatuor patriarchatus digestus: quo 
exhibentur ecclesiæ, partriarchæ, cæterique præsulestotius Orientis. 1, col. 
1226 .
6 Вж. напр. Плетньов, В. Одесос, Варна и районът в античните и 
средновековните извори (V – XII в.). Варна, 2014, с.224, сл.
7 Le Quien, M. Oriens christianus, in quatuor patriarchatus digestus: quo 
exhibentur ecclesiæ, partriarchæ, cæterique præsules totius Orientis. 
1,Coll. 1225-1226.
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ята между човешката и божествената природа в Христос. Във 
всеки случай епископ Мартин успява да издейства специална 
императорска новела, с която император Юстиниан (527-565) 
изрично разрешава „светейшият епископ на Одесос” (както и 
този на Томи, дн. Констанца), да отчуждава църковна собстве-
ност с цел откупуване на военнопленници.8 

От своя страна Марцианополският митрополит не само 
е неизменен участник в Съборите, а и неизменно подкрепя 
официалната линия на Константинопол. Така прави напри-
мер на Ефеския събор, където колегите му от провинция Ски-
тия гласуват срещу осъждането на Несторий. Така прави още 
на Събора в Константинопол през 381 г., когато подкрепя 3-то 
правило – едно скандално нововъведение, според което Кон-
стантинополската катедра става втора по чест след Римската 
(т.е. преди Александрийската, Антиохийската и Йерусалим-
ската). Същото се случва и на Халкидонския събор (451 г.), 
когато Мартирий Марцианополски е единственият сред бал-
канските делегати, подписали 28-мото правило. Това прави-
ло повтаря изключителните права на Константинополската 
катедра като църква на „Новия Рим” и й дава власт „над про-
винциите Тракия, Понт и Азия”.9 Въпросното правило, което 
не е прието не само от Балканските, а и от Римската църк-
ва, очевидно е подкрепено само от катедри, сляпо предани на 
Константинопол.

Накратко, епископите на Одесос-Варна отказват да участ-
ват пряко в бурното съборно движение, което вълнува хрис-
тиянския Изток от IV до към средата на IX век. Вероятно фи-
нансовите проблеми, свързани с варварските набези са били 
не причина – както обикновено се предполага, а добро алиби 
за подобна позиция. Във всеки случай през VI век т. нар. скит-
ски монаси, които се опитват да наложат позицията си пред 
императора в Константинопол, а после и пред папата в Рим, 

8  ГИБИ, т. II, с. 65-67 (вж. също с. 21).
9 Prisca Canonum Editio Latina. In: Sancti Leonis Magni romani 
pontifici, Appendixad S. Leonis Magni Opera Codex Canonum 
Ecclesiasticorum Et Constitutorum Sanctae Sedis Apostolica, PL. vol. 
56, col. 814.
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очевидно нямат финансови затруднения около пътуванията и 
престоя си далеч от родината. А въпросните скитски монаси 
са от земите, засегнати най-силно от варварските преминава-
ния през Дунав – тези от Томи (Констанца) до Одесос (Варна). 
За да схванем техните идеи, е необходимо поне повърхностно 
запознаване с централните теми на Вселенските събори. Като 
оставим настрана факта, че Вселенските събори се занимават 
основно с преструктуриране на Църквата и подчиняването Ӝ 
на пентархията (върховната власт на петте „големи” църкви: 
Рим, Константинопол, Александрия, Антиохия, Йерусалим), 
основната дискусия е върху природите на Христос. Известна 
като „христологични спорове”, тази дискусия се опитва да раз-
реши един същностно умонепостижим въпрос – как точно съ-
жителстват в Спасителя човешката и божествената природа. 
Не по-умопостижима е темата на т. нар. тринитарни спорове, 
където се медитира върху отношенията между трите ипоста-
си (личности) на Бога. Тринитарните спорове, обаче, вклю-
чително пневматологичните (т.е. дискусията около произхода 
на Светия Дух), никога не са надхвърляли полемичните кли-
шета. Що се отнася до христологичните спорове, огромна част 
от най-ранните християнски общини така и остават „ариан-
стващи”, т.е. отказват да приемат чисто човешката природа в 
Христос. 

„Най-православните” монаси 
богострадалци и боговидци

Отказът да се повярва, че Богът Христос, Който е Пътя 
и Истината и Живота, е изтърпял всичко онова, описано в 
Евангелията, поражда серия ереси след арианството – несто-
рианство, монофизитство, монотелитство и накрая – иконо-
борство. Точно обратното е мнението на Скитските монаси, 
които са страстни привърженици на идеята, че Христос е 
страдал съвършено истински, бидейки роден в плът. Извест-
но като теопасхизъм (букв. богострадание, от гр. θεός – Бог и 
πάσχω – страдам) тяхното учение ще бъде наложено като дог-
ма в Църквата на Петия вселенски събор (553 г.) под личното 
силно влияние както на Скитските монаси, начело с презви-
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тер Йоан Максенций,10 така и на самия император Юстини-
ан.11 На практика точно теопасхизмът отличава „истински-
те православни църкви” от „древните източни православни 
църкви”. 

Трябва обаче да се отбележи, че самият теопасхизъм е бил 
смятан дълго време за ерес. Според Теофан Изповедник тео-
пасхизмът включително е бил осъден към 536 г. като ерес: „…и 
в Константинопoл бил доведен еретикът Антим, Трапезунд-
ски епископ, и по същото време Агапит, Римският папа, пре-
бивавайки в Константинопол свикал събор срещу нечестивия 
Север, Юлиян Халикарнаски епископ и други теопасхити…” 
(Ил. 3) Формулата на скитските „богострадатели” – че едно 
от лицата на Бога е пострадало в плът – наистина не е нито 
оригинална,12 нито особено съобразена както с библейския 

10 Всъщност мненията за богословието на Йоан Максенций (вж. на 
първо място John Maxentius: ”Libellus Fidei”. Ed. François Glorie. 
Corpus Christianorum Series Latina 85A, Turnholt, 1978) са крайно 
противоречиви. Те варират от признаването му за тълкувател и про-
дължител на идеите на св. Кирил Йерусалимски и св. Августин, до 
обявяването му за негоден за четене фанатик. Вж. подр. в Pereira, М. 
”From Augustine to the Scythian Monks: Social Memory and the Doctrine 
of Predestination,” in Studia Patristica LXX, Leuven: Peeters, 2013, 1-13 
Wace, H. Dictionary of Christian Biography and Literature to the End of the 
Sixth Century A.D., with an Account of the Principal Sects and Heresies. 
London, 1911, 707, sq.Флоровски, Г. Византийские отцы V-VIII веков, 
Париж , 1933, с. 129; Болотов, В. (Лекции по истории Древней Церк-
ви, т. IV, СПб. 1917, 366-369; GLAISELLE, G. Justinien, sa doctrine 
christologique, Lyon 1905, 20-32. Zeiller, J. Les origines chrétiennes dans 
les provinces danubiennes de l’Empire Romain. Paris, 1918.
11 Maxwell, D. R. Christology and Grace in the sixth-century west: 
TheTheopaschite Controversy. University of Notre Dame, 2003; 
Viezure. Dana, L. Verbum Crucis, Virtus Dei: A Study of Theopaschism 
from the Council of Chalcedon (451) to the Age of Justinian. PhD 
Dissertation: University of Toronto, 2009.
12 Richard, M. „Proclus de Constantinople et le thйopaschisme” – RHE, 
38 (1942), 303-331.
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текст, така и с изказа на високото богословие.13 Тя обаче цели 
да примири донякъде позициите на халкидонците (които из-
повядват „неслято и неразделно” съществуване на човешката 
и божествената природa в Христос) и монофизитите,14 според 
които за истинска плът, а оттам – за истински страдания на 
Бога – не може да се говори. От друга страна теопасхалната 
формула (както впоследствие е наречена доктрината) кон-
трира твърденията на арианите, за които Христос, като Син 
Божи, е творение – съвършено, но принизено спрямо Отца. 
Тук е мястото да се подчертае и следното: кръстено на алек-
сандрийския презвитер Арий, арианството често и с осно-
вание е наричано „архиерес”.15 В действителност, обаче, по-
вечето ереси, в т.ч. арианството, се основават на опит да се 
рационализира религиозната идея за Триединния бог – една 
идея, всеки опит за чието осмисляне води или до шокиращи, 
звучащи като оксиморон формулировки (като „неслято и не-
разделно”), или до логично в една или друга степен разделяне 
на трите Божествени ипостаси. (Ил. 4, Ил. 5) В този смисъл 
повечето ереси и секти биха могли да бъдат наречени „ариан-
стващи”. В интересуващия ни регион и период арианството 
има особено силни позиции не само защото се проповядва на 
роден език от апостола на гетите (готите) Урфила, а и понеже 
до 381 г. то е официалното изповедание в Константинопол. 

Онова, което характеризира като цяло религиозния живот в 
региона, е изразената склонност към мистично и свръхспири-
туализирано възприемане на вярата. Факт е, че „Деянията на 
Св. Андрей”, апостолът на Скития, са текст, който е издържан 
подчертано в духа на гностицизма. В тази ситуация никак 

13  Meyendorff, J. God Suffered in Flesh. In: Christin Eastern Christian 
Thought, Crestwood. N.Y.: St. Vladimir’s Seminary Press, 1975, 69-
89; Fulgentius of Ruspe and the Scythian Monks: Correspondence on 
Christology and Grace. Catholic University of America Press, 2013
14 Frend, W. H. C. The Rise of the Monophysite Movement: Chapters in 
the History of the Church in the Fifth and Sixth Centuries. Cambridge, 
1972.
15 Стефанов, П. Ялдаваот: история и учение на гностическата рели-
гия. Омофор, 2008.
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не е изненадващо, че например само в Одесос и близките му 
околности около VI век действат вече четиринайсет църкви и 
манастири. Особено специфично е, че някои от тях са крайно 
аскетични, организирани в стила на отшелничеството. Такъв 
е известният Аладжа манастир. (Ил. 6) Тук да се търси връзка 
със сходни феномени например в Кападокия е доста безполез-
но занимание. Скалните светилища в днешните български 
земи са тракийско наследство,16 каквато е до голяма степен и 
споменатата тенденция към свръхспиритуализирано и мис-
тично интерпретиране на божествените неща.17 Точно тази 
традиция се отразява в по-късната локална балканска ико-
нография на някои светци и най-вече – светици (като св. Пет-
ка), представяни не в манастирски килии или дворове и не в 
някаква градска среда, а тъкмо в пещера. (Ил. 7) В подобна 
иконография се отразява най-вече идеята за постоянна бор-
ба и крайна победа на Духа (светецът/светицата) над плътта 
(материалния свят). 

Отчасти като реакция срещу този остър дуализъм, в мест-
ните християнски среди започва да се развива едно не по-
малко аскетично и спиритуализирано, но на догматично рав-
нище определено недуалистично учение – исихазмът. Със 
своите аскетични медитативни практики исихазмът ще се 
опита и ще успее да освети тялото с вярата за възможността 
човек един вид да го надмогне и още приживе да съзерцава 
божествената светлина в собственото си сърце и ум. Едва ли 
е нужно да се споменава, че и исихастите-боговидци, точно 
както скитските монаси-богострадалци, са предпочитали да 
служат на Бога не в традиционните храмове, а в изсечени в 
скали обители и дори в едва докоснати от човешка ръка при-
родни пещери. (Ил. 8) Своеобразната духовна атмосфера в зе-
мите на апостолите св. Андрей и Амплий, на гетския апостол 

16 Фол, В. Мегалитни и скално-изсечени паметници в Древна Тра-
кия. УИ. 2000. Същата, Скални топоси на вяра в Югоизточна Евро-
па и в Мала Азия през древността. Институт по тракология (Studia 
Thracica 10). София, 2007; Същата, „Пещера и вяра”. – История, 1 
(2014), 8-14.
17 Фол, Ал. Orphica Magica I. УИ, София, 2004.
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Урфила и Скитските монаси оставя малко място за колеба-
ние – ако не по въпроса къде се заражда, то по този къде про-
цъфтява исихазмът. Монашеските братства, които обитават 
скалните манастири още от V век, са не само крайно аскетич-
ни, като събратята си в Египет. Те са и много учени. Скитско-
то монашество е идеалната среда, в която да се появят както 
талантливи учени, като писалия на местен тракийски език 
Етикус Истер18 (Ил. 9) и Дионисий Малки през IV и V век (Ил. 
10), така и търсещи душевен покой проповедници като Григо-
рий Синаит през XIV век. 

Земите между Варна, Констанца, Силистра и Търново, къ-
дето в средата на IV век св. Атанасий Велики основава първия 
европейски манастир (край дн. с. Златна ливада, Чирпанско), 
са най-логичният хинтерланд на знаменития навремето Па-
рорийски исихастки манастир. (Ил. 11) Разбира се, предла-
ганите от около сто години насам локализации на манастира 
на големия исихаст св. Григорий Синаит (13-14 в.) в Парория 
имат своите основания. В случая, обаче, важното е не „Къде 
е Парория?”, а „Какво е Парория?” Означаващо буквално „от-
въд границата”, името може да се тълкува и буквално – отвъд 
византийската граница с България, както и правят всички 
изследователи.19 Името, обаче, по-скоро трябва да се разглеж-
да в плана на „отвъд профанно-човешкото”, в „пустинята”, 

18 Еthicus et les ouvrages cosmographiques intitulés de ce nom: mémoire 
lu à l’Académie des inscriptions et belles-lettres de l’Institut de France, 
suivi d’un appendice contenant la version latine abrégée, attríbuée à Saint 
Jérôme, d’une cosmographie supposée écrite en grec par le noble Istriote 
Éthicus; publiée pour la première fois, avec les gloses et les variantes des 
manuscrits, Imprimerie nationale, 1852. The Cosmography of Aethicus 
Ister. Edition, Translation, and Commentary. M. Herren (ed.). Brepols, 
2011; Пейчев, Б. „Aethicus Philosophus Cosmographus”. – Философска 
мисъл, 1979, № 2, 72 – 85; Философска мисъл, 1979, № 4, 54 – 65.
19 Най-често Парория се ситуира в Странджа, било то в българския 
(ок. Ямбол, Елхово, Воден, Тополовград и т.н.) или в турския й дял, 
като се следва едно споменаване на планината от константинопол-
ския патриарх Калист в „Житието на св. Григорий Синаит”. Поня-
кога манастирът на св. Григорий Синаит се търси и в Сакар.
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там, където духът най-несмущавано може да се стреми към 
Бога. Ето защо обикновено в житията моментът „оттегляне 
в пустинята” не е съпроводен с изрично уточняване както на 
мястото, така на вида на пустинята. 

При всички положения трябва да се отчитат две обстоятел-
ства: 1) „Родината” на европейското монашество, а оттам – 
ранното разпространение и изключителната популярност на 
феномена, се намира тъкмо в коментирания регион на Севе-
роизточна България; 2) Най-известните на Балканите меди-
тативно и интелектуално настроени монашески братства, с 
всички присъщи на бита им особености, в т.ч. скалните оби-
тели, са били точно Скитските монаси. В този смисъл твърде-
нието, че родоначалник на българското отшелничество е св. 
Йоан Рилски едва ли има много сериозни основания: бълга-
рите са в тесни връзки с местното население на Скития най-
късно от времето на император Анастасий: според извори-
те основна сила в бунта на Виталиан срещу императора са 
тъкмо българите, а някои от най-решителните му действия 
се развиват тъкмо в Одесос.20 Освен това въпросните българи 
едва ли са били „варвари езичници”, тъй като бунтът изця-
ло минава под лозунга за защита на православието (срещу 
монофизитската политика на Анастасий).21 Едва ли е нужно 
да се споменава, че столицата на България към времето и на 
св. Йоан е Преслав, а първата официално призната българ-
ска архиепископия (на 4 март 870/880 г.) е със седалище в 
Дръстър (дн. Силистра). Следователно светското и духовното 
ядро на християнска България са се намирали изцяло в земи, 
където отшелничеството и монашеството са били „запазена 
марка” на местната християнска култура.

20 По този въпрос ранните хронисти Йоан Малала, Евагрий Схолас-
тик и Комес Марцелин са единодушни.
21 За православния характер на т. нар. Бунт на Виталиан вж. подр. 
Вачкова, В. Богомислката алтернатива. С., 2017, с. 100, сл. Съща-
та, Белите полета в българската културна памет. С., 2010, с. 130, сл.
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 Ил. 1. Св. ап. Андрей Първозвани, 
българска икона от 19 в., 
РИМ, Велико Търново

Ил. 2. Св. Ампплий, Стахий Урбан и др., 
миниатюра от Менологиона на 

император Василий II
.

Ил. 3. Блюдото на Патерн, епис-
копа на Томи (дн. Констанца), 
спрямо когото скитските мона-
си не са изпитвали особено неж-
ни чувства, кр. на 5 – нач. на 6 в.
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Ил. 4. Поначало как-
то обясняването, 
така и изобразяване-
то на Светата Трои-
ца предизвиква серия 
затруднения, довеж-
дащи до често сму-
щаващи идеи и обра-
зи. Трилика Света 
Троица (Тривултус), 
стенопис в Кладниш-
кия манастир „Св. 
Николай Мирликий-
ски Чудотворец”.

Ил. 5. Света Троица, стенопис в Рилския манастир, XIX в. 
Макар редица събори да забраняват алегоричното, особено 
зооморфното изобразяване на божественото, стремежът 

към символно и алегорично схващане на Писанието
надделява в „рисуваното богословие”.
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Ил. 6. Аладжа манастир край Варна, съвременно състояние

Ил. 7. Св. Петка, стенопис в църквата „Св. Петка”, 
с. Дрен, Радомирско, XIX в.
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Ил. 8. Жилища на исихастки отшелници в т.нар. Хан Крумски 
скален манастир на Шуменското плато.

Ил. 9. Азбуката, използвана от скитските монаси. 
Приложение в края на Йеронимовия превод на 

„Космография”-та на Етикус Истер. 
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Ил. 10. Мраморна плоча от Венеция с Пасхалната календарна 
таблица на скитския учен и монах Дионисий Малки. Дионисий 

Малки (ок. 470-ок. 544) предлага летоброенето от Христа.

Ил. 11. Входът към пещерата, където се е подвизавал 
св. Атанасий Велики. 



201

ЕТНОНИМЪТ КАТО ВАЖНА ЛЕКСЕМА 
В ИСТОРИЯТА

Константин Каменов, гр. Пловдив

Семантиката на етнонима е изключително важна за све-
товната история, както и за мястото на народа в нея. В раз-
личните епохи и при различните групи племена и народи 
етнонимите са били придобивани и налагани по различен 
начин. Така например много първобитни племена, както и 
повечето от тюркските народи, а и някои нетюркски са прие-
мали етноним, който първично е бил тотем, свързан с живот-
но, явление или предмет. 

Съществуват народи, силно повлияни културно от (про-
то-) българските култури, които са приели етноним свързан 
с предхристиянски митологични персонажи. Такива са Еги-
пет на фараоните и Етиопия. По подобен начин е наложено и 
названието на цял континент.

Има съвременни народи, които са приели славата на древ-
ни култури в етнонима си чрез терминологията на тези кул-
тури и вероизповедания. Така например съвременните гърци 
са си приписали етнонима елини чрез термина, с който Ати-
на и Спарта са охарактеризирали своя начин на живот. 

Няколко хилядолетия преди Христа терминът израил е оп-
ределение за вид вяра, която днес се охарактеризира като ста-
розаветна. В онези години евреи като народност или племена 
няма, а има по-скоро юдеи. Днес терминът за използвана вяра 
е станал етнонимен за целия народ израил.

В последните няколко века се появиха и етноними на на-
роди, предимно създали колонии в Новия свят, възникнали 
най-вече върху имена на средновековни мореплаватели. Като 
пример може да се видят колумбийци и американци (САЩ).

Съществуват още различни форми за приемане на етно-
ним, но в настоящия доклад ще се спрем изцяло върху БЪЛ-
ГАРИ, за да разберем какво са вложили в него като смисъл 
основателите на българския народ, както и как възприемат 
другите етноси този народ, чрез своите лексеми за назовава-
нето му.

Великите посветени са открили нещо много важно, свърза-
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но с народа ни. „Когато духовният свят иска да кали човека, 
да му придаде твърдост, изпраща го на Земята между бълга-
рите. Когато иска да придаде на някой велик дух твърдост, 
той пак го праща на Земята да се роди българин. Българинът 
е професор по твърдостта. В това отношение, когато се касае 
за установяване на някаква Божествена идея, човек трябва да 
бъде българин. „Българин” в космически смисъл на думата е 
човекът на Духа” – както отбелязва Петър Дънов.

Когато искахме да преценим чрез кои езици е най-добре да 
се изследва един изключително древен етноним, решихме да 
се позовем на езиците, използвани при културите поставили 
основите на (древно-) българската народност. Така стигнахме 
до въпроса за хун-ну и арийската култура.

 Що се отнася до съществуването им във времето и прос-
транството трябва да отбележим, че те запазват в голяма сте-
пен чистотата на своите гени. За хун-ну групата съществуват 
антични извори, че при тях са приемани малки групи от ки-
тайци. Нещо присъщо и за съвременни народи. Независимо 
от това, промяна в ДНК картината не се забелязва. Сведения 
за това отново имаме от съветските лаборатории, но към тези 
факти трябва да добавим и нещо по-важно. То ще бъде напра-
вено интердисциплинарно, а не еднопланово, както винаги се 
прави за племена и народи. 

„Ведите” са между най-важните древни документи, които 
ни информират, че голяма част (почти цялата) от ариите са 
(прото-) българи. Изключително ценни сведения в тази на-
сока се съдържат в ранните пурани на „Атхарваведа” (дости-
гнала до нас на санскритски език), където в Северна Индия се 
споменават и най-важните народи. На едно от първите мес-
та между тях са вписани БУЛИНГИ, БАЛХИКИ, ХУНГА (т.е. 
ХУНИ) и ХЕТИ. Всички те, както и БРИГИ, отбелязвани в 
арийски текстове като БРИКИ и ВРИКИ, са от (прото-) бъл-
гарската група. 

Езиково хун-ну културата не се е различавала много от 
арийската, освен чрез част от писменостите. Както отбелязва 
Ши-гу: „От Фергана на запад до държавата Партия има голя-
мо различие от наречия, но езикът е твърде много сходен и в 
разговор хората се разбират един друг. От Тян Шан на запад 
до Партия всички са близки родственици с хуните.”
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След този факт ще предложим база данни от езикознание-
то, които потвърдиха, че двете азиатски европеидни култури 
са с корени от Балканските племена перке:

1. Един език първично се оформя като такъв в продълже-
ние на две хилядолетия, след което се появява и писменост 
към него.

2. Основателят на сравнителното езикознание Уйлям Джо-
унс отбелязва за санскрита: „Санскритският език притежава 
удивителна структура. Той е по-съвършен, отколкото гръцкия 
език, по-богат, отколкото латинския, и по-прекрасен, отколко-
то всеки от тях, но съхраняващ изключително близко родство 
с тези два езика… Родството е толкова силно, че нито един 
филолог, който би се заел с изследване на тези три езика, не 
може да не повярва на това, че те всички са произлезли от 
един общ източник, който може би вече повече не съществу-
ва.”

3. Подобно родство може да съдържа само първоизточни-
кът, защото когато от него се отделят езици, те са част от ця-
лото и са с по-малко особености, както и с по-бедни форми.

4. Санскритът е обявен от езикознанието за първи индоев-
ропейски език, което означава (прото-)тракийски.

5. Индийският проф. Рама Каушик на своя лекция в СУ 
„Св. Климент Охридски” през 70-те години на XX век поднесе 
сведение, че е открил най-древния санскрит, изписан на ка-
мък, вграден в Чипровска чешма.

6. Няколко хилядолетия след периода на Чипровския ка-
мък в Средна Азия, Тарим и Гоби се оформят двете (прото-)
български култури, носители на първия индоевропейски език.

7. През 2000 г., на симпозиума в Милано, белгийският учен 
Харалд Харман нарече писмеността на (прото-)траките най-
древната в света и я обяви като основа на по-сетнешната 
тракийска писменост, както и на КИРИЛИЦАТА. Първите 
писмени знаци, създадени от човешка ръка, са се появили в 
България и в други балкански страни, а не в Месопотамия, 
както се смяташе досега. Писмеността не е възникнала нито 
в Месопотамия, нито в Китай, нито в Египет. Тя се е появила 
още преди Адамовия потоп. По същия въпрос Х. Харман още 
в 1990 г. бе завършил по-мащабния си труд „Универсална ис-
тория на писмеността”. В него той обоснова основната си теза, 
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че първата писменост има завършен характер на Балканите 
2 000 години преди шумерската.

8. По пътя си към Средна Азия втората вълна изселници от 
(прото-) траки перке участва и в създаването на Шумер. По 
тази причина и там се появяват хаплогрупа R1a(b), както и 
H2a.

9. В Средна Азия, освен санскрит, се появяват езици с пи-
смености като кириали, пахлави, авестийски, брахми и др. 
Авестийската графика е основата на по-късната парси (фар-
си).

По каменни надписи от столицата на Бактрия Балх се уста-
нови, че и кашмири има много общи черти със староарамей-
ския. Последният е най-старото разклонение на западносе-
митския език, на който са говорили Исус и неговите ученици.

Върху кашмирския език има ясно изразено цялостно въз-
действие от езика на арийската (прото-) българска група. 
Арамеите пък са една от духовните общини на Шумер, които 
носят шумерски диалект. Така в центъра на Бактрия се поя-
вяват надписи, считани погрешно от някои за арамейски, а те 
са на кашмири. 

О. Сулейменов в труда си „Аз и Я” представя изключител-
но силната лексикална връзка между шумерския и тюркския 
езици. Поради носителите им и отдалечеността им във време-
то и разстоянието, то можем да отбележим, че единствената 
група, могла да осъществи тази връзка са (прото-)българите 
арии и хун-ну.

Турчанинов доказа, че от кириали произлизат финикий-
ската, арамейската, всички западни азбуки, включително 
старогръцка и латинска.

В Гоби многократно са откривани мегалитни каменни бло-
кове с руническо писмо. Най-много проучвания по темата 
има И.А. Ефремов. Руни от същия вид бяха открити върху 
средновековно литовско знаме.

От базата данни в езикознанието накрая ще предложим 
факта, че китайският учен Ян Бао Чън доказа, че влиянието 
върху китайската писменост е от запад (разбирай влияние на 
арии и хун-ну).

Преди няколко години за българите бяха извършени ня-
колко генетични проучвания. Добрият анализ от тези изслед-
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вания е важен толкова, колкото и това дали ще предложиш 
информацията като файлов формат (набор от нули и едини-
ци), или ще създадеш качествена програма, за да направиш 
информацията като добра визия. Когато за изследване произ-
хода на народа се предложи на хората сами да разберат какво 
значат хаплогрупите H, E, R1, I, J и т.н., то повечето от тях 
едва ли биха разбрали нещо повече от нула, нула, едно. За-
това, преди същинската част от анализа на фактите ще раз-
гледаме какво означава терминът българин и кога се появява 
той. 

Това е етноним от две лексеми БЪЛГ и АР, а не БУЛ и ГУР. 
Езиковият корен БЛГ (БЪЛГ) произлиза от БРИГ, тъй като 
индоевропейското РИ е преминало в ЪЛ. Това е напълно въз-
можно като езикова промяна, но древните писмени източни-
ци на различни народи споменават за БАЛХИ и БЪЛГАРИ (в 
различен вариант на името) едновременно с БРИГИ и БРИ-
КИ. Появата на БЪЛГ обаче е още във времето на неолита, ко-
гато (прото-) тракийските племена се самоназовават ПЕРКЕ. 
От този етноним едно от значимите племена е получило наз-
ванието БРИГИ. В района на Средна Азия, когато от Балка-
ните са се отделили (прото-)българи арии, етнонимът БРИГИ 
се променя в БЪЛГИ. За промените, които са налични и при 
двата случая са съществували закони в езиците използвани 
от предците ни. Значението на БЪЛГИ е високопланински, 
но тъй като в случая тази лексема е свързана с народ (групи 
племена), то сакралната семантика е духовно издигнат. 

Лексемата АР е със значение човек, а ИЯ е с определение 
за държавност, но при всички (прото-) българи арии АР е със 
семантика благородник. Самата дума „ария” в древоиндий-
ския език, както и думата „айрия» в древноперсийския език 
означават благороден, знатен, аристократ, от добро семейство, 
като по този начин думата се възприема като социален тер-
мин. Така семантиката на етнонима е високопланински чо-
век, но сакралното значение е духовно издигнат благородник, 
а БЪЛГАРИЯ е ДЪРЖАВА (СТРАНА) НА ДУХОВНО ИЗДИГ-
НАТИТЕ БЛАГОРОДНИЦИ.

Всички тези факти бяха нужни, за да обяснят без допълни-
телна намеса разсъжденията, които ще поднесем до края на 
доклада, след като вече изяснихме въпроса за БЪЛГ, АР и ИЯ.



206

За произхода на името българи има изказани най-различ-
ни хипотези, като в по-голямата си част досега те се базираха 
върху тюркската теория за произхода на народа ни. Ние за-
стъпваме индоевропейския корен на българите и затова тър-
сихме смисъла на родовия етноним сред нетюркски езикови 
източници. Независимо от това сме длъжни да представим и 
виждането по въпроса на другата страна. 

Като един от най-изявените езиковеди, поддържащи тюрк-
ския произход на прабългарите, се е очертал покойният вече 
проф. Борис Симеонов. Според него етнонимната практика 
при първобитните народи била те да се назовават с името на 
свещеното животно – закрилник на рода или племето. Из-
ползваният термин за този вид етноним е ТОТЕМ. Наимено-
ванието по тотемен признак е широко разпространено сред 
тюркските народи на Азия, поради което и името на прабъл-
гарите най-вероятно е било тотемно. Като се базира на факта, 
че в най-добрите етимологични речници на тюркските езици 
думата БУЛГАР е означавала животно с красива и скъпа ко-
зина или кожа от рода на златката или бялката, езиковедът 
изказва предположението, че името на това прекрасно и пър-
гаво животинче е станало тотемно название на прабългарите.

Най-големият недостатък в хипотезата на Б. Симеонов за 
родовото име или БЪЛГАР е, че той търси произхода на дума-
та БУЛГАР, а не дори БАЛХАР. Това наименование на народа 
е използвано само от етноси, в чиято фонетика липсва звукът 
Ъ и той се замества с У, О, ЬI и други.

Ще оспорим и в още един пункт становището за ПУ-КУ, БУ-
КУ. Тези етноними се срещат в старокитайските източници 
успоредно с названието БОЛО, с което е отбелязано съществу-
валата по това време БЪЛГАРИЯ (БАКТРИЯ). Създадената 
впоследствие от българи (бактрийци) още една държава в Се-
верна Индия, китайците също назовават БОЛО. Това показ-
ва, че в Поднебесната империя за (прото-) българските дър-
жави наименованието е БОЛО, а ПУ-КУ и БУ-КУ са етноними 
на успоредно съществували с тези държави родствени техни 
племена, чиито владения са носили названията им.

Тук е мястото да се противопоставим и на становището на 
Веселин Бешевлиев и Александър Бурмов, че българи-
те са тюрки, защото при едно от наименованията им – УНО-
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ГУНДУРИ, етнонимът завършвал на „НДУР“. Това е части-
ца, която се среща само при тюркските племена. Считаме, че 
лексемата е „УР” със значение за племе и че това е най-веро-
ятният суфикс. Последното се потвърждава от наименовани-
ята и на другите (древно-) български племена КУТРИГУРИ, 
УТИГУРИ, БАРДУРИ, УЛТИЗУРИ и други, при които не само 
липсва окончанието „НДУР”, но при повечето от тях липсва и 
суфиксът „ГУР”. По този начин отпада и възможността етно-
нимите да завършват на споменатото окончание, което озна-
чава УЧИТЕЛ.

Един от известните езиковеди Н. Я. Map разглежда името 
БЪЛГАРИ през призмата на йафетическите езици. Ние счи-
таме, че българският език принадлежи към Симовата група 
езици, но това не означава, че някои думи от тази група, най-
вече етнически наименования, не са имали възможност да се 
припокриват и с термини от йафетическите езици, както и 
обратния процес на въздействие. Затова се спираме на твър-
дението на споменатия езиковед, че в йафетическите езици 
думите ГЛАВА; ПЛАНИНА; ВРЪХ; НЕБЕ се предават все 
чрез корена Bul. БАЛХ в индоиранските езици означава ВИ-
СОКОПЛАНИНСКИ в смисъл на ДУХОВНО ИЗДИГНАТ. В 
семантиката на това понятие влизат и четирите йафетически 
думи, произхождащи от корена Bul – ГЛАВАТА, със значение 
за разум; ПЛАНИНАТА, в смисъл на големина; ВЪРХЪТ – 
най-високото и НЕБЕТО с аналогия за Св. Дух.

Както споменават древните историци, (прото-)българите са 
съхранявали обичая си, във всеки дом да има Дух-покровител 
на семейното огнище, или един вид божество на дома, което 
показва и древните корени на може би първия народ в света.

Нищо чудно БУЛГА да е бил Дух-покровител на някои от 
семейните огнища, но в никакъв случай той не е бил тотем на 
българите, от когото да произлиза и името им. Тази наша теза 
отново се потвърждава в „Атхарваведа”, където са изброени 
много (прото-) български племена, между които БУЛИНГИ. 
Те най-вероятно са носители на тотема, за който пише Б. Си-
меонов – БУЛГА, само че в (прото-) българския му вариант – 
БУЛИНГ. Първоначално може би той е бил тотем на един 
род, след което става и тотемно название на племе, водено от 
този род. Нелепо е твърдението, което навлиза в популярната 
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българска историография, въведено главно чрез проф. Иван 
Шишманов, че името на народа произлиза от названието на 
река Волга – Болга и от татаро-турската дума ЕР със значе-
ние на юнак, мъж, откъдето думата БЪЛГАРИН се превежда 
като „човек (мъж, юнак) от Волга, ВОЛЖАНИН”. Отбелязва-
ме като „нелепо” това твърдение, защото по времето, когато се 
появява името БЪЛГАРИ, реката се е наричала РА, а по-се-
тнешното Ӝ наименование, когато част от (древно-) българите 
се заселват край нея, е било ИТИЛ (АТЕЛ). По-скоро народът 
е дал народностното си име за днешното название на реката, 
отколкото обратното. 

Не можем да пренебрегнем и добилата голяма популяр-
ност сред по-ранния историческия елит хипотеза на полския 
учен-езиковед В. Томашек. Той свързва етнонима БЪЛГАРИ 
с тюрко-монголския глагол БУЛГА, който означава РАЗМЕС-
ВАМ, РАЗБЪРКВАМ. Оттук следвало, че българите били сме-
сен народ. Васил Златарски предполага, че смесването е 
между БЪЛГАРИ, КУТРИГУРИ и УТИГУРИ, което схващане 
бе подложено на критика от Александър Бурмов.

В нашите научни трудове не поддържаме нито едно от тези 
виждания, като считаме, че не е коректно да търсим корена 
на името на българите сред тюркските езици, след като вече 
уточнихме, че те са носещите етнонима и са от индоиранския 
клон на индоевропейците.

Тук ще предложим тезата си, която смятаме, че е подпла-
тена с достатъчно доказателства, открити сред най-различни 
народи и през различни епохи. Считаме, че името БЪЛГА-
РИ означава ВИСОКОПЛАНИНЦИ. Тъй като в древността 
високопланинците са били считани за един вид посредници 
между хората и боговете, смятаме, че ВИСОКОПЛАНИНЦИ 
трябва да се разчита в смисъл на ВИСОКОИЗДИГНАТИ, ДУ-
ХОВНОИЗДИГНАТИ, ВИСОКОПОСТАВЕНИ.

Отбелязали сме неведнъж, че БРАХМАНИТЕ са били част 
от (прото-) българите и за да отговорим предварително на 
опонентите,които ще твърдят, че става въпрос за народ, наре-
чен БАЛХАРА, а не БЪЛГАРИ, ще кажем, че наименованието 
БАЛХАРА е според санскритската фонетична система, която 
е една от писменостите използвани от арийските племена и 
чрез нея тя е променен вариант на името БЪЛГАРИ и отново 
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тяхно самоназвание.
Относно фактът, че българи означава високоиздигнат на-

род, можем да проверим и успоредно, чрез използваната ле-
ксика в антични извори при различни държави.

В древните латински извори вместо БЪЛГАРИ се използва 
САКРАМОНТИЗИИ. Като прегледаме латинският език, ще 
забележим, че САКРА се превежда като СВЕЩЕН, а МОН-
ТИЗИИ е форма за множествено число на българската дума 
ПЛАНИНЕЦ, откъдето се получава словосъчетанието, което 
добива значението СВЕЩЕНОПЛАНИНЦИ.

Подобен е преводът и в един от арменските източници, къ-
дето името ни е представено като ХАЙЛАНДУРК (ХАЙКЛАН-
ДУР), равнозначно на ВИСОКОПЛАНИНСКИ НАРОД. Във 
варианта ХАЙЛЕНДЪР този етноним се среща сред други на-
роди със същата семантика и почти същия фонетичен строеж. 
Така например при древните китайци за група от българите 
се използва думата ХАЙЛЯНДИ със значение ВИСОКОИЗ-
ДИГНАТ. При келтите ВИСОКОИЗДИГНАТ е именно ХАЙЛ-
ЕНДЪР, както впрочем е и в английския език и за което пише 
Гай Юлий Цезар.

ВИСОКОИЗДИГНАТИ е и значението в унгарският език 
на името БЪЛГАРИ, което звучи НАНДОРФ. Тук е интересно 
да споменем, че преселението на (прото-) българите в Индия 
се извършва в район, където по-късно се появява град с името 
НАНДЕР. Разселването им в други области на Евразия също 
оставя родовия им етноним (според езика на съответния на-
род, а понякога дори и според (древно-) български език), кой-
то на много места е запазен и досега.

НАНДОР в угорския език (говорът на народ, от последните 
останки на ХУН-НУ групата в Централна Азия) се превеж-
да като СТАРШИ, ГЛАВЕН, ВИСОК. Така тази дума също се 
свързва с етнонима БЪЛГАРИ, предлагайки част от семан-
тичното значение на името.

В сведенията на византийския патриарх Никифор Григора 
(XIV век) за българите се говори ту като за БЪЛГАРИ, ту като 
за ПЛАНИНСКИ НАРОД. Това показва, че дори прахът на ве-
ковете не е успял да скрие значението на народното название 
сред кръга на посветените в историческите знания.

За ранното присъствие на ВИСОКОПЛАНИНЦИТЕ в ра-
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йона на северозападна Древна Индия се откриват сведения и в 
надпис, направен в чест на завладените от Дарий територии. 
Така научаваме за племето ГАНДАХАРА (ГАНДХ=ВИСОКА 
ПЛАНИНА; АР=БЛАГОРОДЕН НАРОД), което е било поко-
рено още от Кир. Известно е като индийско племе (вероят-
но от преселилите се в Индия (прото-) българи), населяващо 
долината на Кабул край ХИНДУКУШ. Този район днес се 
пада в най-североизточните части на Афганистан, където и 
досега живеят хора, наричащи себе си българи и настоява-
щи при преброяване да бъдат записвани като българи. Сред 
цялото население на Афганистан като най-голяма похвала за 
физическа красота и до днес се използва изразът „КРАСИВ 
КАТО БЪЛГАРИН”. Успоредно с него се използва и похвалата 
„РАБОТЛИВ КATO БЪЛГАРИН”, а едно от най-стойностни-
те благоухания още се назовава „БЪЛГАРСКИ МЕХЛЕМ”. В 
речника си Томазео пък дава цял етнографски обичай носещ 
името Bulgaro.

Сходна е и семантиката на името в мумджанския език – 
БАЛХ = ВИСОК. БУЛЕНЗИИ е другото название за българи-
те в угорския език, значещо ВИСОК, ГЛАВЕН. БУЛЕНЗИИ е 
и едно от названията на българите, което използват арабите. 
Думата, обаче, е от индоиранска двусъставна лексема. Още 
в географията на Птоломей, много векове преди арабските 
сведения за българите, от II век, на мястото, където готският 
историк Йордан поставя преселилите се в Европа БЪЛГАРИ, 
са посочени БУЛЕНЗИИТЕ.

Друго интересно сведение за етнонима предлага А. Б. Кук. 
Според него Дионис, след като се връща от Индия е наречен 
Дионис Загрей в Тракия. Неговият възглед е, че терминът За-
грей в Тракия съдържа индоирански реликтов корен със зна-
чение на „ПЛАНИНА”. Всъщност, след самообожествяването 
си, Дионис приема и българския етноним като свое етническо 
самоопределение. Затова няма защо гърците да настояват, че 
Дионис е персонаж от тяхната митология. И той е от (прото-) 
българската група, както и Херакъл, и Орфей, и Заратушуа, 
и Буда, и Залмоксис, който е наричан – особено в ранните 
преписи на Херодот – Белейзин или Гебелейзин. В първия 
вариант името е разновидност на споменатото вече БУЛЕН-
ЗИИ, а преводът му буквално е СВЕЩЕНОПЛАНИНЕЦ. По 
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този начин, чрез името си, Залмоксис също показва родовия 
си произход.

Подобно на централноазиатския угорски език и в арабския 
се срещат няколко наименования на Българите, но всички те 
са с една семантика. Така например БУРДЖАНИ се превеж-
да като ВИСОК, ВИСОКОПОСТАВЕН. И като стана въпрос 
за наименованието БУРДЖАНИ, трябва да споменем, че днес 
един от градовете в Мервския (Унагурския) оазис, на северо-
запад от Памир, се нарича Бурзан-джирт. Преведено от араб-
ски, името означава Българско селище (град). 

Ако разгледаме и името на главното племе, взело участие 
при създаването на Авитохолова България, известно ни като 
ОНОГОНДУРИ, а в древни гръцки, латински и източници от 
други народи – като ХУНОГОНДУРИ, УНУГОНДУРИ и т. н., 
ще видим, че смисълът при превода на съвременен български 
език е отново в същата посока: ГОНД=ВИСОК, УР=ПЛЕМЕ. 
Началото ХУНО само потвърждава към кой кръг са принад-
лежали дедите ни. ХУНОГОНДУРИ е със значение ПЛЕМЕ  
(УР) ВИСОКОПОСТАВЕНО (ГОНД) сред ХУНИТЕ (ХУНО).

Говорейки за хуните ще отбележим, че в много писмени 
паметници оставени от тях те се самоназовават като народа 
ХООНО (т. е. ХОН). На други места дословно превеждат зна-
чението на етнонима, използвайки вместо него като тъжде-
ствено понятие изразите „НАЙ-СТАРИЯТ НАРОД” и „НАЙ-
ВИСОКОПОСТАВЕНИЯТ НАРОД В СВЕТА”.

За да се разбере какво значение е имала високата пла-
нина в древността и защо отъждествяваме в нашето изло-
жение ВИСОКОПЛАНИНЦИ със СВЕЩЕНОПЛАНИН-
ЦИ или ДУХОВНОИЗДИГНАТИ, ВИСОКИ ще предложим 
един пример от свещената за персийците книга „Зенд- 
Авеста”. В нея е запазено славословие с изброяване на свеще-
ните планини. От текста на Херодот дори можем да разберем, 
че персите, а също траки и други (прото-) българи, принасяли 
жертви на най-високите планини.

Интерес представлява също, че в района на Тибет, където 
се заселва един от (прото-) българските посветени – Будда, 
се е запазила и досега думата БЛОКАР, която се превежда 
на български език като МЪДЪР, ДУХОВНОИЗДИГНАТ. Ко-
ренът на тази дума (БЛО), отново в Тибет, означава ПАМЕТ. 
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Предполагаме, че тези лексеми присъстват в споменатия ра-
йон, благодарение на учението, което Будда създава там. Лю-
бопитни са и сведенията, в които се споменава, че през VI-VII 
век, в района на бившето владение Булгар, живеела народ-
ност, наричана Тогчи. Тя се славела с необикновена красота 
на населението си. Сред съседните памирски народи се раз-
пространявали легенди, че родът Тогчи произлизал от добри-
те, горски вълшебници, наричани в този район ПЕРИ, което 
се покрива частично с лексемата ПЕРКЕ. Името на тази на-
родност, според езика на най-късните пришълци в Памир – 
тюрките, означава буквално ПЛАНИНЦИ, докато самите те 
се назовават БОЛОР или БУЛХОР, т.е. БЪЛГАРИ.

В руския речник думата БУГОР = ВЪЗВИШЕНИЕ, ХЪЛМ 
също се свързва семантично и частично фонетично с етнони-
ма БЪЛГАРИ.

Рядко, но все пак у някои народи, коренът БЛГ (БЪЛГ) се 
среща с друга своя семантика, функция или друго значение. 
Например осетинците с БЛГ означават КРАЙ, в смисъл на 
място. При талъшкия език БАЛХ означава БЛЯСЪК, а в иш-
камския същата дума има смисъл на ПРЕСЕЛВАМ СЕ.

Различието с представените по-горе значения на името 
БЪЛГ сред отделните народи не опровергава тезата ни за зна-
чението ДУХОВНОИЗДИГНАТ, ВИСОКОИЗДИГНАТ. Това е 
така, защото сред посочените последни три езика думата за 
българин не е свързана с корена БАЛХ.

И накрая, за да преведем името БЪЛГАРИЯ на съвремен-
ния български език, ще отбележим, че България е единстве-
ната държава, която и до днес се самоназовава АРИЯ. 

Една друга група думи, в сродни по езиков признак наро-
ди, които по различни пътища са свързвали на определен 
етап от развитието си своята история с тази на (прото-) бъл-
гарите, дава сведения за царствената природа на последните. 
Така например акадската дума ПАЛКУ означава СВЕТЪЛ, 
МЪДЪР, ЦАРСТВЕН. Египетската БЛКА се превежда като 
ТРОН, санскритската БАЛХАРА на български значи ЦАР. Ти-
бетската БЛОКАР е равнозначна на МЪДЪР, ДУХОВНО ИЗ-
ДИГНАТ. Келтската БЛОГАР предлага и една от възможност-
ите, според която, както твърдят древните историци, (прото-) 
българите са бръснали главите си. А преводът на посочената 
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по-горе дума означава СВЕЩЕНА ГЛАВА (БРЪСНАТА ГЛА-
ВА).

Другата група думи, които отново се свързват чрез корена 
си с етнонима БЪЛГАРИ, насочва пряко към една от хипоте-
зите ни, а именно, родствеността на (прото-) българите с ня-
кои етноси. Така например в келтския език лексемата БЛЪ-
ГУР означава РОДНИНА, а БЛО – РОДНА ЗЕМЯ. Подобно 
е положението и при адъгския език, където БЛЪ е СТРАНА, 
РОДЕН КРАЙ, а БЛЪГЪР се превежда като РОДНИНА, СЪ-
ПЛЕМЕННИК.

Друго любопитно, извадено от китайската лексика, е сегаш-
ното название на БЪЛГАРИЯ, което се изписва и произнася 
БАО-ЦЗЯ-ЛИ-Я. Този етноним изключително много напомня 
на името на първата държава, създадена от (древните-) бъл-
гари край Северен Кавказ, а именно БАРЗАЛИЯ.

Този факт оставяме без коментар, защото считаме, че в слу-
чая той е излишен.

Ето и най-често срещаните етноними, с които са били 
обозначавани БЪЛГАРИТЕ и които фонетично почти не се 
различават от родовото ни име: БАЛХ, БАЛИ, БАЛХАР, 
БАЛХИКИ, БАЛАХИ, БАЛАКИ, ВАЛАХИКИ, ВАЛАКИ, 
ВАЛАХИ, БУГРИ, БУРИ, БОРДЖИ, БУРДЖАНИ, БОЛ-
ГИ, БЕЛГИ, БИЛЯРИ, БЪЛГАРИ, БОЛГАРИ, БЛЪГАРЕ, 
БЪЛГАРИР, БАЛГЕР, БУРГАР, БЕЛЕНДЖЕР, БЪЛГА-
РИС, БАЛХАРА и други.

Един от най-важните елементи за народ, чрез които той 
има и най-здрави връзки с корените си остава неговото име. 
Също от голямо значение остават и определенията за него 
като народ и групи от племена, които са му приписвали други 
народи, а и на какъв език са били използваните за тези на-
ричания лексеми. Това се опитахме да поднесем тук в изклю-
чително синтезиран вид, поради изискванията за докладната 
форма. Цялостното описание на идеята едва ли би се побрала 
в многотомно издание, а обработването на наличната в мо-
мента информация едва ли би била възможна и от научен 
колектив. Затова и темата остава незавършена.
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РОДОВАТА ПАМЕТ – ЧАСТ ОТ 
НАЦИОНАЛНАТА НИ ПАМЕТ

Валентин Давидов, гр. Варна

Съдбата реши да израсна и след това да остана да живея в 
наследствената ни къща, построена от прадядо ми Иван поп 
Жечев (строителен предприемач). Той купува празно място 
от 680 м2 (в края на града) и построява къщата ни през 1892 г., 
изградена с две улични (ул. „Ст. Караджа” и ул. „Пушкин”) и 
една дворна фасада, ризалитно издадена при входа. Само аз 
останах да живея и да се грижа за този имот от целия ни род, 
а той не е малък, както ще стане ясно по-нататък в изложе-
нието. Всеки, който има наследствен имот, ще ме разбере – 
преди мен в тази къща са живели прадядо, жена му, децата 
им, баба, нейните деца и сега аз и моите деца… На тавана 
имаше най-различни снимки, документи и аз много обичах 
да се ровя из тях. Отделно баба Радка (беше изключително 
строга и справедлива жена) непрекъснато ми разправяше за 
рода. Най-вероятно с годините съм си внушил, че освен за къ-
щата трябва да се грижа и за родовата памет. Един ден купих 
една голяма тетрадка и я дадох на чичо ми, кап.д.п. Любомир 
Давидов (той ми бе като баща – моят почина рано), където да 
записва морските си истории. Сега съжалявам, че много мал-
ко съм си записвал и питал…. Освен това, братовчедите ми 
Паоли (Паолина) и Иван Енчевич издадоха книги за техните 
роднини… Това също ме подтикна да търся и да пиша за моя 
род. 
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Ровейки се из Интернет (ненужно охулван), намерих про-
грамата Гени https://www.geni.com/family-tree, където някой 
добър човек преди мен беше подредил старателно много неща 
за рода ни, а сега съм и администратор за нашия род, за което 
благодаря на собствениците на сайта! Успях да проуча 10 (де-
сет) поколения за близо 300 години!

Благодаря и на Даниела Василева, че ме покани и моти-
вира да положа труд и отделя време да представя пред ауди-
торията на историческата конференция част от родовата ни 
памет! Приветствам тенденцията през последните години в 
програмата на форума да се отделя внимание на темата за 
родовите проучвания като важна част от съхранението на на-
ционалната ни памет.

Продължавам със жената на Иван поп Жечев – прабаба 
Мица – Димитрица Попова. Тя е от рода на хаджи Сава Ка-
раманлията (1758-1836), син на хаджи Илия (1720 г.) – виден 
и богат българин от Бруса, доставчик на турската армия. През 
втората половина на XVIII в. хаджи Илия изпраща сина си 
Сава в Шумен, за да се погрижи за снабдяването на турските 
войски в този край. Хаджи Сава Караманлията се е установил 
в Шумен през 1787 г. Скоро за добре свършена работа по пре-
храната на турската армия той получава ферман от султан 
Селим, с който е определен за официален „защитник на хрис-
тияните”. Този ферман му дава право да защитава съдебните, 
финансовите, обществените и религиозните права на всички 
християни и най-вече на българската общност, с което добива 



216

правото да помилва всяка година на Великден по един бъл-
гарски затворник, а на Байрама – по един турски. Естествено 
хаджи Сава, заселил се вече за постоянно в Шумен, използва 
това си право ежегодно. Това рядко събитие било съпровожда-
но от голям церемониал, при който каймакаминът бил длъ-
жен да му се подчинява безпрекословно. Облечен в специална 
за случая дреха, хаджи Сава се отправял тържествено към 
затвора, следван от умилените си и горди съграждани. Там, 
посрещнат благопристойно от каймакамина и всички чинно 
строени чиновници, посочвал затворника, който веднага би-
вал освобождаван. 

Влиянието на хаджи Сава постепенно расте. Съграждани-
те му го търсят за съвети и все по-често се осланят на него. 
В шуменския музей и до днес се пази един тефтер с отчет 
(прикрепен към сметките на черквата „Свето възнесение”, на 
която хаджи Сава е бил епитроп от 1808 до 1813 г.), в края 
на който той дава ценни стопански и финансови съвети на 
съгражданите си. И ето че идва момент, в който шуменци 
предпочитат работите им да урежда той, а не както преди – 
гръцкият владика. 

През 1807 г. хаджи Сава става един от дарителите на атон-
ския манастир Ивирон, а на следващата е избран за епит-
роп на единствената шуменска църква „Свето Възнесение”. 
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През 1821 г. той вече е сред българите, подпомагащи гръц-
кото национално-освободително движение. И неслучайно 
през 1825 г. хаджи Сава ще изпрати своите синове Панайот и 
Коста да учат в Сливен при видния възрожденец д-р Иван Се-
лимински. Съвсем скоро Селимински се озовава в Шумен, за 
да организира „Родолюбиво братство”. След скандал в града с 
хаджи Стоян Ганушев, хаджи Сава затвърждава авторитета 
си и получава нова грамота от султан Махмед II с правото да 
основе и първата община в Шумен с участието на 12 гражда-
ни, избрани между занаятчиите, търговците и земеделците. 
И ако докато е епитроп спомага за основаването на килийно 
училище, то по време на общинарството му врати в града от-
варя девическо училище. 

Естествено това събужда завистта не само на владиката, но 
и на някои от българските първенци в Шумен. През 1830 г. 
един от тях изпраща донос в Цариград, в който твърди, че ха-
джи Сава е истински бунтовник и че подучва раята да не пла-
ща данък. В резултат на доноса от Цариград идва нареждане 
хаджи Сава да бъде арестуван и изпратен там под конвой. 
Шуменци са потресени и възмутени. През 1831 г. хаджи Сава 
е изправен пред турски съд, който го оправдава напълно. За-
връща се в Шумен с още по-големи пълномощия от султана, 
а доносникът е принуден да се изсели в Разград. Хаджи Сава, 
чието влияние пред шуменци е окончателно затвърдено, ре-
шава да създаде градски съвет, на който става председател. 
Съветниците работели безвъзмездно, събирали данъците и 
уреждали с местната турска власти всички въпроси на бъл-
гарското население. 

Между другите си дейности хаджи Сава оставя следи в 
българската история и с факта, че на няколко пъти уговаря с 
Александър Ипсиланти (виден гръцки деец и борец за нацио-
нална независимост на Гърция) общо въстание на балкански-
те народи. 

Голямото влияние на хаджи Сава върху султана и великия 
везир предизвиква не само завист, но довежда в края на кра-
ищата и до неговата смърт. Местните турски власти не могат 
да понесат надмощието на този голям българин и намират 
начин да го отровят. Така загива закрилникът на шуменските 
българи. 
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   Съвременното коляно на рода 
Давидови е поставено от Божи-
мир Давидов, моят дядо!

Роден е на 21 февруари 1870 г. 
в гр. Варна, почива на 16 септем-
ври 1927 г., на 57 години.

Малко за него от колегата му 
Милан Шосев: „На 16 септември 
1927 г. осъмнахме с печалната 
вест за кончината на нашия отли-
чен колега, мил учител и доблес-
тен български ботаник Божимир 
Давидов. Съвсем неочаквано той 
се пресели във вечността, като из-
ненада всички свои почитатели и 
познати и ги остави в дълбоката 
тъга. В негово лице България и 

българската наука губят един рядък учен, който със своите 
трудове из областта на ботаническата наука допринесе твър-
де много за опознаването на страната ни в ботанично отно-
шение. Просветата загуби с него като учител, един скромен, 
добросъвестен, твърде продуктивен труженик. 

Роден е в хубавия гр. Варна на 21 февруари 1870 г. Син 
на заможни, знатни и високо интелигентни за времето си ро-
дители. Добива първоначалното си образование в родния си 
град. Когато го завършва, за нещастие остава сирак. Баща 
му умира, като оставя семейството си без средства, понеже в 
последните години изгубил търговията си, с която се е зани-
мавал. Майка му с 4-те деца, от които Божимир е най-голе-
мият – 10-годишен, бива принудена да се премести в Шумен, 
нейния роден град, дето поема издръжката на сираците вуй-
чо им, който бил лекар. 

В Шумен завършва прогимназиалното си образование и в 
1885 г. заминава за Русия да следва Николаевското реално 
училище. Когато се обявява войната със Сърбия се е върнал 
да постъпи доброволец и след това вече не се връща вече в Ру-
сия. Завършва през 1890 г. Софийската реална гимназия. Без 
да прекъсва продължава учението си на държавни разноски 
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в Софийския университет, тогава Висше училище, където за-
писва естествени науки и завършва курса през 1893 г.

Непосредствено след това, същата година през септември е 
назначен за учител в Шуменското педагогическото училище, 
където прекарва две учебни години и след това се премест-
ва във Варненската мъжка гимназия. Там учителства непре-
къснато 11 (единайсет) години и през учебната 1906/1907 г. 
е преместен в Габровската мъжка гимназия. Там е само една 
година и пак се връща в гр. Варна. Но не за дълго, още не 
са започнали редовните учебни занятия и на 20 септември 
1907 г. бива повикан за професор по ботаника в Софийския 
университет, където остава до 31 януари 1908 г. Няколко ме-
сеца остава свободен и на 23 юни 1908 г. е назначен за учител 
в I Софийска мъжка гимназия. От там е преведен за директор 
на Самоковската мъжка гимназия.

Там директорства непрекъснато от 16 октомври 1908 г. до 
31 август 1920 г. След тази дата бива преместен във Варнен-
ския Висш Педагогически курс. Там е до закриването му на 
15 октомври 1922 г. Закриването на Варненския Висш Педа-
гогически курс съвпада с текущо развития ботанически ин-
ститут в Царския музей, къде имат нужда от солиден ботаник. 
Божимир Давидов е добре известен на Н.В. Царя, както и на 
д-р Буреш – директор на царските научни институти. Минис-
терството също оценило г-н Давидов и му предлагат да бъде 
уредник на ботаническия институт на указания музей. Ма-
кар че е трябвало да се отдели от семейството си, той за втори 
път е удовлетворен, че му се отдава случай да работи любима-
та си работа – ботаник. Осигуряват му се отлични условия и 
той дава съгласието си. 

На 16 октомври 1922 г. бива приведен в Софийския Учи-
телски Институт и командирован на работа в Царския музей, 
където заема длъжността уредник на Ботаническия отдел до 
смъртта си, в продължение на пет години. 

По време на Балканската война, г-н Давидов изпълнява 
своя отечествен дълг достойно като войник. С обявяване на 
мобилизацията, по назначението си, той се отзовава в продо-
волствения транспорт на Преславската дивизия, с който през 
време на войната преброди цяла Източна Тракия. Водейки 
като прост войник биволите на поверената му кола, прис-
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тъпвайки бавно със свойствената си величествена походка, 
снажният с внушителната си телесна конструкция Давидов 
превъзмогна всички ония невероятни, неописуеми мъки, ли-
шения, несгоди и суровост на кираджийския живот с високото 
съзнание, че изпълнява своя дълг, както всички добросъвест-
ни, доблестни синове на нашата татковина – България. 

Като директор на Самоковската гимназия, привързан тъй 
силно към нея, за да се задържи цели 12 години бе причина, 
освен амбицията му да създаде от нея крепка, подредена гим-
назия. 

Той същевременно, както е известно, минаваше за един от 
най-добрите ботаници в познаването и проучването особено 
на висшата растителност. Като ботаник, той се определяше 
още на студентската скамейка, благодарение на своята склон-
ност от една страна и от друга – благодарение на любимия 
си учител, покойния проф. д-р Ст. Георгиев, от който бива 
подтикнат към ботаниката. Когато е правил с него екскурзии 
из хубавата българска природа, той е заинтригуван силно от 
издирванията на флората. Той постоянно се влюбва в тази 
наука и става както виждаме отсетне, истински достоен по-
следовател на своя учител. И ето защо, за него още с завърш-
ването на университета, природата с живо говорещата си рас-
тителност му става като втора майка. Той напълно оправдава 
своето хубаво, звучно име „Божимир”, тъй като живееше във 
и за самата природа, изучавайки растителните Ӝ твари, към 
които до такава степен се бе предал и сродил, че просто общу-
ваше, разговаряше с тях и те съставляваха неотменима част 
от неговото съществуване. Всичкото си свободно време като 
учител и директор, през благоприятния сезон от годината пос-
вещаваше в излети в самата природа, наблюдавайки и проуч-
вайки скъпите за него растения. През останалото време пък, 
препарираните още на самото място събрани растения ги 
щателно проучваше, систематизираше и ликуваше от радост, 
че допринася обогатяването флората на своето мило отечест-
во. По количество и по обемност са малко, но по стойност те 
представляват капитални трудове, тъй като в тях покойният 
е вложил за подробната и добросъвестната разработка главно 
на своя грамаден флорен материал целия си живот.

Съчиненията му са следните:
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1. „Нужда от препаратори при естественоисторическите 
кабинети в училищата ни”. 

Така е озаглавена първата му статия, писана на 17 юни 
1897 г. във Варна и напечатана в годишния отчет на Варнен-
ската държавна мъжка гимназия (1896-1897 учебна година).

Макар Давидов да е попаднал като учител в гимназия, за 
времето си сравнително добре уредена, със задоволителни по-
собия, разполагаща с богата сбирка от около 3 000 растения, 
стъкмена от самия него (събирани от Рила, Витоша, Софий-
ско, Родопите, Пазарджийско, Шуменско и Варненско). 

2. Втората работа на Давидов е: „Ключ за определение се-
мействата на дивите български растения”. 

Това произведение също е написано, когато е бил препода-
вател във Варненската държавна мъжка гимназия (1900 г.).

И наистина Давидов остави по тази флора многобройни бе-
лежки и допълнения, направени в самия текст на собствените 
му 2 тома от това съчинение, които се съхраняват в Царския 
музей и са винаги на разположение за справка и използване 
на заинтересованите ботаници. 

3. Третата и най-мащабната работа на Давидов е научният 
труд „Материали за български ботанически речник” в съав-
торство.”

Съпругата му, Радка Давидова (моята баба), също е учи-
телка, родена в гр. Варна.

Имат четири деца:
    1) Асен Давидов (1907 – 1965 г.) – 
баща ми (роден в гр. Варна).

Офицер, завършил 48-ми „Пре-
славски” випуск на ВНВУ (Военно-
то на Негово Величество училище) 
(1926-1929 г.).

До 09.09.1944 г. служи на различ-
ни места, също и в 8-ми пехотен При-
морски на Н.Ц.В. Княгиня Мария-
Луиза полк. Достига до чин майор.

След 09.09. 1944 г. българ-
ската армия е принудена да се 
включи във войната на страна-
та на Съветския съюз и негови-
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те съюзници. Тъкмо офицерите от 48-ми и близките ви-
пуски изнасят основната тежест на войната – тогава те 
са с чин капитан или майор и командват роти и дружини. 
През 1946 г. повечето от тях са уволнени от армията „за груби 
фашистки прояви”. Година по-късно комунистите се усещат, 
че не върви да наградиш офицерите с орден „За храброст” и 
медал „За победу над Германией”, връчен лично от Маршал 
Толбухин и след това да ги обвиниш във фашизъм.

Баща ми е оставен на служба и бива изпратен в Ардино за 
създаването на Гранични войски. Достига да чин полковник. 
През 1953 г. е уволнен без право на пенсия, след като се завръ-
щат от СССР новоизучените там офицери.

Майка ми, Клона Георгиева (1915-1995), (родена в гр. 
Варна) е детска учителка, завършила образованието си в Со-
фия. 

Мама, първата отляво, Милка (леля ми, сестра на баща ми) в 
средата и Надя, съпругата на кап. Л. Давидов 
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    Брат ми – проф. Божимир Да-
видов (1939 г.), икономист

1970 – Научен институт по со-
циална хигиена и организация на 
здравеопазването – н.с.
1980 – Главен информационно-из-
числителен център при МЗ – н.с.

1990 – Национален център по 
здравна информация – ст.н.с. – зав. 
лаборатория

2005 – Център за изследване на 
населението при БАН – професор

Гост доцент/професор в Икономи-
чески университети в София и Варна, в Медицински универ-
ситети – София, Варна, Плевен

Публикации:
1 учебник
3 монографии
130 научни статии
25 статии в популярния печат
22 проекта и други разработки
Женен за Димитричка (Дида) – преподавател (филолог). 

Имат един син – Асен и двама внуци.....
   Аз, Валентин Да-
видов, женен за Еле-
на – счетоводител, 
имаме син Цветослав 
и дъщеря Рая.

Радиоинженер, хо-
норуван преподава-
тел в ТУ – Варна, ма-
лък бизнес! 

Публикации:
1 учебник
5 публикации в  

съавторство 
22 статии в ITпе-

чат
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2) Милка Парпурова (Давидова) (1910-1982) – единстве-
ната дъщеря, е женена за Христо (банкер), имат:

– син Атанас (минен инженер), женен за Стефанка (ел. ин-
женер), а те имат син Юлиян (ITспециалист) – двама внуци. 
Сега са в Мозамбик.

– дъщеря Радка (филология), женена за Андре (лекар), 
дъщеря Елена (лекар) и двама внука. Сега са в Англия.

3) Любомир Давидов (1913-1985)

Морски офицер (царски), след 9 септ. 1944 г. – капитан да-
лечно плаване. Най-колоритният от всички в рода, женен три 
пъти.

Като морски е бил активен яхтсмен и е обучавал моряците.
На 9 май 1945 г. се спират военните дейности, но за воен-

ните има още много работа. Като командир на българските 
моряци, работещи на миночистачите, лейтенант Любомир 
Давидов – бъдещ капитан далечно плаване е награден, слу-
жейки на миночистачния кораб „Христо Ботев” от Дунавския 
флот!

След това е уволнен и започнал работа на ветроходните ге-
мии („Милка”, „Мусала”), които са плавали до Хайфа, Израел. 
Това е първи български кораб, който след 9-ти 1944 г. е изля-
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зъл зад граница, след четири и половина месеца отново са във 
Варна.

Работи като пилот в Пристанище – Варна и едва при съз-
даването на ТЕКСИМ (бързо развиващото се предприятие е 
имало остра нужда от квалифицирани капитани) получава 
назначение на търговски кораб.

„Стар, неугледен по външен вид, беше нашият кораб. Бо-
ядисан в черно, той с грамадния си корпус, с просторните си 
пет трюма и обширната си палуба вдъхваваше някакъв свое-
го рода респект. Не само това. Той беше и един истински па-
раход!

Старите марсофлотци, които векове наред бяха се сродили 
с тогавашните клипери и брегантини, с високите им мачти, 
с безброй сложни наименования на паруса, въжета и въжен-
ца, трудно свикнаха с новите кораби от настъпващата парна 
епоха. Те до края на живота си въздишаха по суровия морски 
живот от ветроходната епоха и казваха: „От морската служба 
останаха само възпоменанията”!

Така ние, останалите още живи моряци – ветерани, мъчно 
възприемаме днешната аеродинамична форма, която модер-
ното корабоплаване наложи на днешните кораби. 

Въпреки че и ние закачихме малко от този модернизъм, 
все пак в нашето съзнание остава споменът от старите парни 
кораби: високи мачти с биги, надстройки в средата на кораба, 
грамаден комин който бълва пушек, мощна сирена и обеза-
телно парна машина.

Парната машина имаше своите хубости: нямаше шум, 
нямаше вибрации по корпуса – чувстваше се едно гладко и 
плавно движение на кораба.

Беше американска постройка от серията „Либерти”. Тази 
серия американците пуснаха през време на войната. Пред-
назначението им беше да превозват военни материали и хра-
нителни припаси за своите тогавашни съюзници от Амери-
ка за Европа. Един недостатък имаха тези кораби – нямаха 
баластни танкове. Натоварени бяха устойчиви, стабилни и 
мореходни. Празни – без товар, бяха направа лоши. Именно 
такъв беше нашият старец „Алгенеб”.

Ето и неговата кратка история: 
Построен през 1942 г., с американския си флаг плава под 
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името „Камерия”. С пристигането си в Европа бива предаден 
на Италия, гдето получава името „Делфин”. След войната по 
договора „заем-наем”, корабът става собственост на Съветския 
Съюз и носи името „Хибини”. Дълго плава този „Хибини” под 
съветския флаг. През 1966 г. корабният отдел на тогавашното 
наше външнотърговско предприятие „Тексим” закупува ко-
раба. Под български флаг той бива кръстен „Алгенеб” (всич-
ки кораби на тогавашния „Тексим” носеха имена на звезди, 
започващи с буквата А: Алдеберан, Алфард, Алиос, Антарес, 
Алгол и пр.). Така и старецът „Алгенеб” стана звезда – бисе-
рът от съзвездието „Пегас”. Но... ние – българският му екипаж 
го наричахме „Черната перла”.

Има много увлекателни разкази, писани лично от кап. Лю-
бомир Давидов, които можете да прочетете в групата „Стара 
Варна” във Фейсбук!

4) Последният, най-малкият син, е Благой Давидов (1915-
1971), икономист, лекоатлет, волейболист.

Родовите проучвания дават ценна информация за общест-
вения живот, традициите, търсенията и стремежите на бъл-
гарите през вековете. Техните лични съдби дават още един 
поглед върху обществено-политическите събития и обогатя-
ват нашата представа за тях. 

*Вж. Статиите на Ст. Д. Танев за хаджи Сава Караманли-
ята във вестник „Утро” (24 февруари 1938 г., с. 1 и 3); „Първа-
та българска закононаредба, издадена от първата българска 
власт, призната от турците” и „Как загина българинът, който 
нямаше равен на себе си?” (27 февруари 1938 г., с. 1 и 6).
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АДВОКАТЪТ И АРХИТЕКТЪТ

Християн Облаков, гр. Варна

Историята на Варна след Освобождението ни предлага 
пъстра мозайка от човешки съдби. Личности, които със своите 
познания, желание и авторитет успяват да съградят с бързи 
темпове едно ново проевропейско общество и градска среда, 
която не отстъпва по нищо на останалите европейски градо-
ве. Сред варненските архитекти от първата половина на ХХ 
век се откроява името на Стефан Венедикт Попов, малцина 
обаче знаят историята на неговия баща, който също има съ-
ществен принос в развитието на България.

   Историята на рода По-
пови е проследена до на-
чалото на ХIХ в., когато 
семейството бяга от Ям-
болския край след Руско-
турската война (1828-
1829 г.). Тогава хиляди 
българи изоставят домо-
вете си и са преселени в 
Бесарабия, по това време 
част от Руската империя. 
Така през 1856 г. в Бол-
град се ражда Венедикт 
Димитров Попов. За-
вършва с отличие Болг-
радската мъжка гимна-
зия „Св.Св. Кирил и 
Методий”, след което по-
лучава стипендия и за-
минава за Одеса, където 
следва право в Импера-

торския Новорусийски университет. След двегодишно обуче-
ние заминава за Австро-Унгария, като се установява в Грац, 
където се прехвърля в юридическия факултет на Висшето 
Техническо училище. Годините на изучаване на юриспруден-
цията в сърцето на Австрия оказват силно влияние върху ми-
рогледа на младия български студент, който вижда достиже-
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нията на европейската цивилизация във всяка една от 
културните сфери. Това дава пряка представа за дълбоката 
пропаст, в която се намира българският народ, бидейки още 
под властта на османския султан. Венедикт Попов следи вни-
мателно развитието на революционното движение в поробе-
ната му родина, но докато не завърши образованието си, оста-
ва патриот в странство. 

През 1877 г. Венедикт Попов се включва като доброволец в 
състава на Българското опълчение и взема активно участие 
в боевете по време на Руско-турската война (1877-1878 г.), в 
това число и в Шипченската епопея.

След Освобождението Венедикт Попов се преселва трайно 
в Княжество България. Установява се във Варна, където за-
почва работа в Общинското управление като чиновник. Юри-
дическото му образование е от огромно значение, тъй като по 
това време в България липсват прависти. След няколко годи-
ни се отдава на частна адвокатска практика.

Във Варна Венедикт Попов се запознава с Амалия Стефа-
ниди, дъщеря на богат гръцки търговец. Двамата се женят 
и от брака им се раждат четири деца – Елвира, Елисавета, 
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Мара и Стефан. 
Венедикт Попов се включва активно и в обществено-поли-

тическия живот. Влиза в състава на Консервативната партия. 
Избиран е многократно за общински съветник, народен пред-
ставител, а в периода 1894-1899 г. е и окръжен управител на 
Варна.

Между 1887 и 1894 г. Венедикт Попов работи като съдия и е 
избран за председател на Русенския апелативен съд. Именно 
в крайдунавския град на 23 януари 1889 г. се ражда Стефан 
Венедикт Попов. Израства в сплотено и задружно семейство, 
като от малък присъства на срещите на баща си с представи-
тели на българския политически и интелектуален елит. Тъй 
като семейството се завръща във Варна през 1894 г., Стефан 
Венедикт Попов получава началното си и средно образование 
в Морската столица. Завършва с отличие класическия про-
фил на Мъжката гимназия „Фердинанд I” през 1907 г., като 
съученици са му също и други бележити варненски архите-
кти – Вълкан Несторов и Антон Франгя. 

По препоръка на баща си Стефан е трябвало да следва пра-
во в някой от университетите в Западна Европа, но мечтата 
на сина е да стане архитект. Изисквало се е огромно усилие 
да се противопоставиш на родител, особено заемащ такова 
положение в обществото на България. Въпреки всичко Сте-
фан заминава за Гент, Белгия, където се записва в архитекту-
рен факултет. По това време Стефан Попов владее френски, 
гръцки и български. Поради непризнаването на белгийска-
та диплома в България се налага прехвърляне в друго висше 
учебно заведение. Това е Техническият университет в Мюн-
хен, Германия. По това време Стефан Попов не знае немски 
език. В рамките на три месеца успява да се снабди с учебна 
литература и да овладее основната лексикална и граматиче-
ска част на немския, а през 1911 г. се дипломира с отличие и 
се завръща в България. 

След изкарване на съкратен курс в Школата за запасни 
подпоручици, той взема участие в избухналата през октомври 
1912 г. Балканска война. Включва се и в боевете по време на 
следващата Междусъюзническа война, в която е ранен тежко 
в битката при Калиманци срещу сръбската армия. Изпратен 
е във военен лазарет и получава военна инвалидност 30 %. 
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След няколко месеца лечение се завръща във Варна, посрещ-
нат със сълзи на очи от майка си Амалия и баща си Венедикт, 
по това време работещ като адвокат в областта на граждан-
ско-правните спорове. Тъй като раната на архитекта е в об-
ластта на белите дробове, лекарите препоръчват пълен отказ 
от тютюнопушенето. Нещо, с което архитект Попов не се съ-
образява през целия си живот, оставайки активен пушач. За 
лекарското решение е информиран и Венедикт Попов, който 
познавайки характера на сина си решава да му направи по-
дарък. При завръщането си у дома Адвокатът подарява на 
Архитекта сребърна табакера с инициали „С.В.П.”. Този мо-
мент е отразен и в една от малкото съхранени фамилни фо-
тографии.

След края на Първата световна война (1914-1918 г.) арх. 
Стефан Попов открива собствено проектантско бюро, посред-
ством което реализира стотици архитектурни обекти във Ва-
рна и в цялата страна. Проектира и ръководи изграждането 
на множество частни домове, които и днес красят варненските 
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улици – домът на Григор Пейчев (1923 г.) на бул. „Сливница”, 
домът на Иван Минев (1923 г.) на пл. „П. Славейков”, домът 
на Никола Новкиришки (1923 г.), бул. „Вл. Варненчик”, домът 
на Никола Холевич (1928 г.), ул. „Петър Парчевич” и др. Не са 
малко и емблематичните обществени здания в архитектурна-
та кариера на проектанта. Сред тях се открояват и модерните 
проекти от 30-те години на ХХ в., като Параходното друже-
ство, Варненската популярна банка и внушителната сграда 
на Варненската Търговско-Индустриална камара.

През 20-те г. на ХХ в. адвокатът Венедикт Попов се включва 
като преподавател по гражданско право в Търговското учили-
ще. Насърчава и сина си да се включва в активни обществени 
мероприятия. Семейство Попови оставят трайна диря в облас-
тта на дарителството. Помагат на сиропиталище „Надежда”, 
Безплатните ученически трапезарии. Арх. Стефан Попов 
проектира безплатно типови здания за бежанските квартали, 
които се появяват във Варна след злополучния завършек на 
Първата световна война. 

    Арх. Стефан Попов е 
избиран като общински 
съветник от Демократи-
ческия сговор. През 
1931 г. е избран и за на-
роден представител в 
София. Именно в столи-
цата се запознава и 
жени за Кичка Попова 
(1911-1992 г.). От брака 
се раждат две дъщери – 
Амели (1938-1946 г.) и 
Адриана (р. 1939). През 
1937 г. Кичка и Стефан 
се завръщат във Варна. 
За жалост Адвокатът не 
успява да се запознае 
със снаха си. На 21 яну-
ари 1936 г. Венедикт 
Попов си отива от този 
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свят, изпратен от огромно множество до Централните варнен-
ски градски гробища.

Стефан Венедикт Попов продължава пътя на баща си на 
активна обществена ангажираност. Ползва се с огромно ува-
жение в обществото. По време на Втората световна война е 
председател на Българо-Германското културно дружество.

След преврата от 9-ти септември 1944 г. семейство Попови 
изживява години на ужас. Архитектът е арестуван и осъден 
от т.нар. „Народен съд” на 15 години лишаване от свобода, 6 
месеца строг тъмничен затвор и конфискация на имущество-
то. През 1946 г. умира голямата дъщеря на арх. Попов Амели, 
а няколко месеца по-късно малката дъщеря, заедно с майка 
си са принудително изселени от Варна в с. Добрина, Прова-
дийско. 

През 1949 г. Стефан Попов е освободен предсрочно, но е в 
тежко здравословно състояние, вследствие на нанесените му 
физически побоища и удари в затвора. Едва през 1952 г. полу-
чава право да се завърне във Варна, а няколко години по-къс-
но на 2 септември 1956 г. Стефан Попов затваря очи завина-
ги. Отива си обиден и огорчен от клеймото „Враг на народа”, 
което следва цялото семейство като зла сянка. Незаслужена 
съдба за толкова заслужили личности.

Едва след промените от 1989 г. стана възможно да се преот-
крият за нов живот името и споменът за плеядата личности, 
дали облика на следосвобожденска Варна. Сред тях достойно 
място заемат и имената на Венедикт и Стефан Попови, баща 
и син, адвокат и архитект.
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ПАТРИОТИЧНО ЗА ПАТРИОТИТЕ!

Цветан Томчев, гр. София

Много ми е интересно да чета патриотични постове в ин-
тернет. От малък обичам историята и съм възпитан да обичам 
родината. Любопитството към историята ме кара да изчитам 
всички съобщения, нови теории, а те станаха много, хорът от 
певци на историческа тема огромен, както общностите за раз-
ни родолюбиви инициативи и каузи. Такива теории взеха и 
да ме объркват, а мисля не само мен, защото се пръкват всеки 
ден, заформят дискусии, категорични мнения, спорове и като 
по правило са писани все от ентусиасти като мене – любите-
ли, без историческо образование. 

 В началото на демокрацията като фотожурналист имах 
щастливи моменти, когато пътувахме много из балканските и 
из далечни източни страни в търсене на българските знаци. 
Мои снимки бяха първи в пресата от невиждани райони и 
паметници от нашето минало. Тогава, през 90-те още не бяха 
отворени границите и се пътуваше трудно „навън”, та затова 
бяхме нещо като първопроходци с моя колега Максим Кара-
джов. Пишехме молби за спонсорство, молехме началството 
във в. „Нощен Труд” за командировки, приятели ни даваха 
джобни и така в продължение на близо петнайсет години с 
Максим скитахме и публикувахме интересни материали за 
„нечувани” общности, религии, традиции, исторически мес-
та, артефакти и документи, свързани с българската история. 
С една поредица от нашите пътеписи тиражът се вдигаше с 
около 10 хил. броя! Така се появиха нашите репортажи през 
1994-та за българите от Албания – „При Самуиловите бъл-
гари от Албания”, за гроба на цар Самуил, за мощите на Св. 
Наум и Св. Ангеларий в гр. Берат. Ние успяхме в следващите 
ни странствания да идем и да разкажем за непознати места, 
за каменни стели, каменни баби, релефи, розети, рунически 
знаци, древни рисунки, артефакти, напомнящи за нашата 
култура по музеите на Изток. Първи писахме за движението 
на българите от Татрстан, с което се бореха в паспортите им 
за националност да пише „Булгар”, а не „Татар”. 

 Във вестника получавахме поздравления не само от колеги-
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те и читателите, но и от историците. Ласкаехме се от добрите 
отзиви за работата ни от проф. Георги Бакалов, проф. Пламен 
Павлов, проф. Николай Генчев, проф. Василка Тъпкова-Заи-
мова, проф. Васил Гюзелев, проф. Рашо Рашев, акад. Георги 
Марков и т.н. Принципът ни беше винаги щом се съмняваме 
или не знаехме нещо, да се допитваме до професионалните 
изследователи. В тези години нямаше водещ специалист – ис-
торик, археолог, лингвист, езиковед, етнограф или антропо-
лог, когото да не сме потърсили за мнение по някое от нашите 
„открития”. 

 Заради доверието си към нас, през 2004 г. археологът Ге-
орги Китов ни извика една нощ спешно за свидетели, кога-
то разкопаваше Голямата Косматка, че да няма после доноси 
срещу него, че изнасял антики. Пътувахме два пъти с Мак-
сим Караджов до Татарстан, обикаляхме из сибирските степи, 
стигнахме до планината Тян Шан и подножието на връх хан 
Тенгри, до планините Алтай и Саяни. По горното течение на 
река Енисей, в Тувинската република попаднахме на оцеле-
ли езически, шамански ритуали. В руската област Хакасия 
посетихме археологическия резерват „Град на мъртвите” и 
интервюирахме водещи руски археолози, които разкриваха 
„слънчеви” погребения. Версията им бе за район, наречен „ко-
тел на народите”, откъдето е тръгнало голямото разселение 
на народите преди хиляди години. Всичко това правехме с 
журналистически хъс за новина и желанието да добавим друг 
и непознат ъгъл в изследванията по история, факти, които до 
този момент не бяха описвани или изучавани в учебниците 
ни. Постепенно вестниците намалиха тиражите, а в. „Нощен 
Труд” бе закрит, но нашият „исторически” тандем успя да до-
върши филмовите, документални проекти за гораните в Ко-
сово, за катарите във Франция и филма, посветен на Любка 
Рондова и хилядите деца, изгонени от Гърция през 1946-49 г. 
За представянето на повечето от тези наши проучвания бя-
хме редовни гости и изнасяхме доклади на „Варненската ис-
торическа конференция”. 

Какво се случва днес. 
Масовката по любителска история взе да изскача отвсякъ-

де. Интернетът се оказа бездънна яма с истинска и лъжлива 
информация, а преписвачите нагло копипействат и важни-
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чат като от последната инстанция. Любители „историци” без 
специално образование дават акъл на дипломирани специа-
листи и даже го правят с назидателен тон. Всякакви филоло-
зи, журналисти, художници, ветеринарни, хуманитарни док-
тори, инженери, архитекти, даже екстрасенси и нумеролози 
се включиха със собствен „принос” в новото познание по исто-
рия. Не е важно, че си учил по специалността в университета, 
всеки може да бъде историк, филолог, езиковед, диалектолог, 
фолклорист, дори много народ без висше образование. 

Интернетът се оказа опасен, сякаш умишлено любезен и 
услужлив към тези писачи на нови теории за ранната исто-
рия на България и мераклии да яхнат някое движение. Зна-
нието се обезцени, парите надделяха, моралът, културата, 
ценностите стигнаха непознато ниско дъно в нашето битие. 

Не искам да ме разбирате, че съм против любителите на 
историята. Напротив. В дигиталната ера всички науки и из-
куства станаха леснодостъпни. Цялото общество и светът се 
демократизираха, а и не е лошо човек да развива познанията 
си. В изкуствата не се изисква задължително да си завършил 
Художествената, Музикалната академия или НАТФИЗ, че 
да си оригинален и успяващ творец. Но има науки, в които 
навлизането на непрофесионалисти може да е вредно, дори 
опасно, като медицина например или инженерните науки. 
Гласове от „публиката” правят диалектоложки и езиковедски 
анализи на мъртви езици, разчитат рунически текстове. Те 
са настъпчиви, агресивни и никой от тях не го е срам, че не е 
специалист, а дава акъл и мнение. 

Непрофесионалистите по история могат да са опас-
ни, както докторът без диплом със скалпел в ръка-
та, особено ако изпълняват нечия чужда поръчка. Там 
смъртта на „пациента”-народ е бавна, с множествени 
лъжи-разсейки, стига се до апатия, отчаяние и загуба на ин-
терес за живот. Народът бавно умира духовно, а жизнеспособ-
ните му клетки се преливат към други здрави организми. 

Либералната вълна от началото на 90-те години донесе духа 
на уважение към различните, признаване на правото да си 
такъв, какъвто се чувстваш. Дотогавашните антиподи селя-
нин-софиянец леко отстъпиха на седесар-комунист, беден-бо-
гат, българин-европеец. Забелязах в годините как отричането 
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на родното, хуленето, националният нихилизъм ни се натрап-
ваха и настаниха в общественото съзнание. Българите иска-
ха да приличат на европейци и да не харесват произхода си. 
Стикери със съкращение на чужди държави стоят непокът-
нати по колите „нов внос” – втора употреба. В София имаше 
една емблематична художествена галерия „Отечество”, коя-
то по незнайни причини преименуваха на „Витоша”, а сега е 
някакво заведение. Ние намразихме родината си, градовете 
си, културата си, самобичуваме се с изрази като „българска 
работа”. Грозното и пошлото станаха еталон за подражание, 
стилистиката на кича завладя нацията. Някой чужд „архи-
тект” инвестира в създаването на чалгата и в разбиването на 
националния фолклорен ритъм и той от „игра над кръста”, 
започна да се друса от кръста надолу. Шоумени и мощни из-
датели на попфолк продължават да го тласкат към низкото и 
днес. Стотици хиляди българи напуснаха родината и започ-
наха да се отчуждават от произхода си, най-малко няма да 
се върнат в родината. Безпътицата и липсата на национална 
доктрина на няколко поколения доведе до частни алтернати-
ви на държавните институции. Появиха се странни личности, 
организации и чудновати идеи за излизане от това „гробище” 
на морала и упадъка.

Интернетът даде свобода на „патриотичното” говорене, на 
хулене на опоненти, на каузи и нови теории. Интуицията 
ми подсказва, че нещата не са толкова изпуснати, а напро-
тив, ловко се контролират и направляват от някого. Можем 
да срещнем безброй автори и писания за ранната история 
на България, които са интересни и изискват проучване и по-
твърждение от науката. Повечето от говорещите за родолюбие 
и история си приличат по повтарянето на няколко основни 
мантри, по които се познава, че някой ги насърчава в това да 
ги повтарят. Първата е за ролята на Русия в Освобождението 
ни, втората е за опасността от Турция и какво са ни сторили 
те през турското робство, после се дочува как добре сме жи-
вели през социализма, а за затвърждение на впечатлението 
от поръчката ще срещнете съмнения в бъдещето на Европей-
ския съюз, някоя мрачна теория за разпадането на НАТО и 
като капак за новото руско оръжие, „което разтрепера” проти-
вниците. Свидетели сме на редица спонсорирани кампании – 
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общонародни, международни, всебългарски, междуконтине-
тални и т.н. събори и чествания на българите по света. 

В това многогласно „пеене” по исторически теми понякога 
съзирам тренировки за бъдещи проекти, които да изплуват 
на политическата сцена в удобен момент. Говоренето и деба-
тирането в интернет оформя личности за публични изяви, а 
после за лидерство. 

Завършвам размислите си с един твърде показателен при-
мер за групи, които целят разделението на българите – Събо-
рът на гроба на кан Кубрат в Мала Перешчепина, Украйна. 
Тук ще копирам текста, който написах за в. „Труд” и ще за-
върша с парещите думи на бесарабския българин Иван Анге-
лов, коментиращ същото събитие.

Септември, 2017, в-к „Труд”: „Посланикът ни в Украйна, 
Държавната агенция за българите в чужбина и организации 
на българската диаспора в Украйна се дистанцираха от орга-
низаторите за провеждане на „Световен събор на българите”.

Тежки упреци и обвинения в присвояване на правото за 
провеждане на всеобщ български събор при гроба на кан Ку-
брат в Украйна се разрази през изтеклите няколко дни в соци-
алните мрежи. Скандалът е заради организирането на втори, 
алтернативен събор на българите, обявен, че ще се проведе 
на 16 и 17 септември на мястото край село Малая Перешче-
пина, където от 2001 г. вече се провежда събор на българи-
те. Организатори на алтернативното събитие са частен фонд, 
регистриран в Украйна и са с намерение да направят място 
за поклонение, което те наричат Българската Мека. Новият 
инициативен комитет иска да строи мемориален комплекс, 
да развива поклоннически туризъм и търговска дейност със 
сувенири около гроба на обединителя на българите кан Ку-
брат.

Досегашният събор се провежда без прекъсване в началото 
на юни от 2001 г. с подкрепата на българските и украинските 
власти от местните българи. Той е създаден по инициатива 
на историка проф. Пламен Павлов и реализиран с помощта 
на украинския депутат от български произход Никола Габер, 
от български местни организации и общественици, от Дора 
Костова, редактор на вестник „Роден край” в Одеса и др. В 
събора всяка година участват близо 3000 българи от Украйна 
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и гости от България, Молдова, Румъния, Татарстан и другаде.
Организаторите на алтернативен „световен” български 

събор на гроба на Кубрат обвиниха досегашните организато-
ри на традиционния събор в обсебване на събитието. Разрази-
ха се бурни спорове с привърженици и симпатизанти на но-
вото събитие. Споровете преминаха добрия тон и се стигна до 
заплахи, които лидерка на сдружение от София отправи във 
фейсбук срещу издателката на вестник „Роден край” в Одеса, 
Дора Костова. Българи от България размахаха пръст на бъл-
гарите от Украйна.

Във фейсбук-дебатите се включи и г-н Красимир Минчев, 
посланик на България в Украйна. Той написа, че кампанията 
на фонд „Кан Кубрат” за набиране на средства за мемориал 
на кан Кубрат в Малая Першчепина е заблуда. Подкрепа за 
набиране на средства от страна на българското посолство е 
имало, но тя е била за честванията през 2012 г., уточнява по-
сланикът ни.

Посланик Минчев каза: „Заради новия събор се създаде на-
прежение и между местните хора, които не го приемат, и в 
българската, и в украинската църква. Между двете църкви 
има единно становище, че те не приемат пари и намеса на 
частен фонд при строителството на храм край Малая Переш-
чепина. Организаторите на новия събор разделят диаспората 
тук и по-голямата част от диаспората не го одобряват. Аз лич-
но за себе си също реших да не участвам в този събор. Това не 
е мероприятие с държавно участие, това е частно мероприя-
тие и всеки един решава за себе си. Идеята да се събират бъл-
гарите на едно място е прекалено светла и трябва да се прави 
от светли хора”.

 Депутат от ВМРО, Красимир Богданов: „Сега научавам, че 
след като вече има един мемориал, открит през 2001 г., сега 
ще строят втори, още един. Искат да правят помпозен памет-
ник някъде около първия. Но това си е негова работа, не е 
работа на държавата.

Великият кан Кубрат и самото място имат особено място в 
историята и на Украйна и на България, и всичко трябва да 
бъде мероприятие и на двете държави, а не на частни органи-
зации. Трябва да бъдат включени и българската и украинска-
та църква, трябва да участва и българската диаспора. За този 
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събор те реално не са включени”.
Много неприятен, много комплексиран случай. От Дър-

жавната агенция за българите в чужбина също заявиха кате-
горично, че нямат участие и не подкрепят идеята за алтерна-
тивен събор на българите в Украйна.

Президентът на фонд „Хан Кубрат” и главен организатор 
на събора Румен Спасов е благодарен за подкрепата на Но-
восанжарската районна администрация и ръководството на 
село Мала Перешчепина. „Очаквахме по-голяма посещае-
мост, но сега тук е урожай, жътвата и хората са заети. Въз-
можно е да направим общ събор, но не на този етап. Нашата 
задача е от събора да прераснем към мемориалния комплекс, 
за да се гордеем всички българи. Нашият събор е крачка към 
изграждането на мемориален комплекс в Мала Перешчепи-
на, другите събори не са никаква крачка, те нямат такива 
задачи, въпреки че го декларират. Темата е много сложна.” – 
каза Спасов.

Пост на Иван Ангелов във фейсбук, със съкращения: 
„Вие отдавна не сте българи: познанството ни, дружбата и 

разочарованието от общуването с вас се превърнаха за мен 
в много жесток урок за целия ми оставащ живот. Поразяват 
вашия цинизъм и вашата постоянна готовност за спазване 
на чуждите интереси в ущърб на националните интереси на 
българите, абсолютната ви готовност във всеки един момент 
да тласнете сънародниците си под безжалостната руска реп-
ресивна машина.

Вие сте класически пример за национално предателство, 
достойни наследници на интернационалистите-комунисти-
терористи от 30-те години на миналото столетие, които усъ-
вършенстваха кървавото си майсторство при разкулачването 
и геноцида на таврийските българи. 

С природната си доброта и доверчивост нашите прадядо-
вци посрещали с открито сърце дошлите в селата им интер-
националисти от България, показвали са им своите постиже-
ния в селското стопанство. Възползвайки се от това доверие, 
за две-три седмици мерзавците се запознавали подробно със 
състоянието на всяко българско семейно стопанство, а след 
това довеждали в дома му руските наказателни отряди за ма-
сово разкулачване, обричайки по този начин на гладна смърт 
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и разстрели наивните си сънародници – българи. Тяхната 
преждевременна гибел и непогребаните по християнски оби-
чай тела и до ден днешен призовават към справедлив съд и 
предизвикват болка в сърцата и душите ни.

Кървавият опит, натрупан в Таврия през 1944-47 г. е при-
ложен от интернационалистите със същата йезуитска жесто-
кост и върху българите от Бесарабия, Молдова и България. 
Резултат от тяхната античовешка дейност са стотиците хиля-
ди, умрели от глада и репресиите, българи. Всяко българско 
село има своята драма и трагична история при унищожаване-
то на най-добрите представители на българския народ.

Апотеоз на вашето предателство, свръхцинизъм и свето-
татство е проведеният през септември 2017 г. т.нар. „Събор на 
Кубрат”, с участието на Симеон Симеонов – официален пра-
вонаследник на посочените убийци – интернационалисти-те-
рористи. 

Примерите за такова падение са безчет. Зад всеки се крие 
или слабост на характера, на личността, или корист, или лич-
на драма. Например, един известен „родолюбец” става донос-
ник на КГБ след изключването си от института – заменяйки 
по този начин перспективата за продължителен престой в за-
твора за побой над чуждестранни студенти. След година е въз-
становен като студент, но вече като таен агент на спецслуж-
бите и остава такъв и до днес. И независимо от преклонната 
си възраст, продължава вярно да служи на Москва и всячески 
да вреди на българските си сънародници. В нормална среда 
тази категория хора винаги предизвиква всеобщо презрение. 
На мен лично ми е жал за тези хора – нравствени инвалиди, 
които пречупени веднъж, са престанали да бъдат свободни и 
в името на чужди интереси, целенасочено вредят на собстве-
ния си народ. 

Българи, татари и представители на други национално-
сти – бъдете бдителни, пазете се от прекалено активните и 
услужливо-обсебващите ви сънародници – най-вероятно, те 
действат целенаправлено по задание от руските спецслужби. 
Отговорът ни е един – вие отдавна не сте българи”.
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Пред гроба на кан Кубрат в 
с. Малая Перешчепина, Украйна
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АНТИЧЕН ХРАМ НА БОГИНЯТА 

МАйКА ПОНТИЯ

Екатерина Пейчева, гр. Варна
  Една сензацията 
беше обявена през 
лятото на 2007 г. – 
археологическите 
разкопки в Балчик 
на напълно запазен 
храм на Богинята 
Майка Понтия, 
която археолозите 
отъждествяват с 
древната Богиня 
Кибела.

Балчик е наслед-
ник на дълбока древност. Тук, в големия свлачищен циркус на 
Добруджанското плато, преди осем хилядолетия е съществу-
вало селището Круни (Извори), наречено така на изобилните 
води в землището му. Круни е бил център на оживена морска 
търговия, тук е действала работилница за керамични изде-
лия, жителите се занимавали с лозарство, земеделие, риболов. 
Намерена е фрагментарна керамика от Йония и от древен 
Египет, изрисувана със сцени, свързани с бог Ра. Легендата 
разказва, че един ден, сред силна морска буря, разгневеното 
море изхвърля на брега статуя на Дионис. Жителите приели 
това за знак и нарекли града Дионисополис – градът на Дио-
нис.

Дионисополис бил богат и могъщ град. Намерени и публи-
кувани са повече от двайсет надписа, по които съдим за исто-
рията му. В града е имало храмове на Дионис, Афродита, Ар-
темида, самотракийските божества. Има останки от древни 
зидове, които защитавали над 300 дка площ. Градът е имал 
военно и търговско пристанища, като в периода между 200 
и 72 г. пр.Хр. дори сече собствени монети и създава дъщерно 
селище наблизо – наречено Афродизион, в чест на богинята 
Афродита.
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През VI в.сл.Хр. мощен подводен трус, последван от стра-
ховито нахлуване на морската стихия по цялото крайбрежие 
унищожава, срива Дионисополис и Афродизион, поражения-
та засягат и Одесос (днешна Варна). След този потоп оцеля-
лото население построява нова крепост. Разположена върху 
платото, кацнала над морските вълни, една от най-мащабни-
те във Византия, с площ над 360 дка, тя защитава големия 
търговски път от Константинопол през Малка Скития. 

Когато българите, водени от кан Аспарух завземат този ра-
йон, преименуват града под белите скали Карвуна. 

Когато при изкопаване на основите на бъдещ хотел се 
разкриват стени от обработени, напаснати камъни и голям 
мраморен купел с форма на чаша, това става известно на ар-
хеолозите от Балчик и започва внимателното, професионал-
но разкриване на находката. Разкопките започват на 8 май 
2007 г. от екип в състав: научен ръководител Игор Лазаренко 
и заместник-научни ръководители Радостина Енчева и Ели-
на Мирчева.  В периода 8 май – 30 август 2007 г. е разкрита 
централната част на храма, ориентиран по посоките на света. 

       Под пластовете земя са наме-
рени повече от десет цели или по-
лузапазени мраморни статуи на 
Афродита, Пан, Посейдон, Дио-
нис, двайсет и седем надписа, час-
ти от фронтона над вътрешното 
помещение на храма, части от 
фризове, две каменни врати, тро-
нът на богинята, каменната чаша, 
над 200 монети, костени игли, гли-
нени лампи, керамични и стъкле-
ни съдовe, останки от жертвени 
животни.

Пред изумените археолози се 
открива напълно запазен наосът – 
същинската част на храма. Фигу-
рите са изпопадали, фронтонът, 

фризовете са счупени, но са вътре в храма. Предполага се, 
че природно бедствие – свлачище или земетресение, са раз-
рушили храма, затрупали го с пръст. Природното бедствие 
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запечатало плътно храма и подобно на древния Помпей го 
съхранило до наши дни. Храмът е датиран от IV в.пр.н.е. и е 
бил действащ до IV в. от н.е., когато е затрупан. Това показват 
намерените монети и 27-те надписа, които са на гръцки, само 
един е на латински език. В тях се говори, че храмът е наре-
чен Метроон – посветен на Майката на боговете, наречена в 
надписа Майката Понтия (Морската Майка) и макар че не се 
споменава Кибела, атрибутите на олтарната статуя са също 
като нейните – тимпан, трон, като отстрани на трона са изо-
бразени лъвове (лъвът е свещеното животно на Кибела). Това 
дава основание на археолозите да твърдят, че храмът е на Ве-
ликата богиня майка Кибела. Доскоро той беше единстве-
ният открит храм на Великата богиня майка (Кибела) в 
източната част на Балканския полуостров и най-добре запазе-
ният елинистически храм в България. 

В архитектурно отношение храмът е ориентиран в посока 
север-юг. Изграден е от обработени каменни блокове, свърз-
вани посредством оловни спойки. Сградата е имала двуска-
тен покрив, покрит с керемиди, които през вековете са били 
подменяни. Масивният подиум, върху който е поставен, го е 
издигал над нивото на тогавашните улици и площади. Горна-
та част на фасадата му е украсена с релефни фризове с бичи 
черепи, т.н. букрании, гирлянди и розети. Подът е застлан с 
каменни плочи. 

Постройката е правоъгълна, състояща се от наос – вътреш-
на, сакрална част – и пронаос – преддверие. Наосът на храма 
е с форма на квадрат. При северната му стена се е издигала 
едикула (от латински aedicule – „малка къща”) с отвор, рамки-
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ран от две полуколони с йонийски капител и триъгълен фрон-
тон с релефно изображение на бога-слънце Хелиос.

     В нея най-вероятно е стояла 
храмовата статуя. 

В средата на храма е открит 
мраморният лутерион (купел). 
На западната и източната сте-
на на храма са разположени 
каменни пейки, чиито крака са 
украсени с лъвски лапи. 

Намерените мраморни реле-
фи имат разнообразни сюжети. 
Особено интересен е правоъгъ-
лен мраморен фриз с десет тан-

цуващи жени, облечени в дълги дрехи, както и две оброчни 
плочки на тракийски конник, една от които с посветителен 
надпис.

Латинският надпис, който е най-късният и е датиран от 
IV в.н.е., споменава император Лициний, който дарил сре-
бърна статуя на Богинята посредством управителя на Ски-
тия. Това, както и намерените монети, определя последните 
години на храма, тъй като Лициний е царувал съвместно с 
император Константин Ве-
лики от 313 до 326 г., когато 
е бил убит. Но докато Кон-
стантин през 313 г. издава 
известния Милански едикт, 
с който определя християн-
ството за официална рели-
гия наравно с другите кул-
тове на Римската империя, 
Лициний е поддържал ста-
рите езически култове. През 
395 г. император Теодосий I 
издава едикт, с който поста-
новява гонението на ези-
чеството и унищожение на 
храмовете му. Така че при-
родното бедствие, затрупало 
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храма на Богинята в Дионисополис, го спасява от унищоже-
ние и го запазва.

Най-дългият декрет е посветен на тракиеца Мокапорис, 
назначен от цар Реметалк I  за стратег, който подпомагал Ди-
онисополис в мирно време и във войната „срещу общите от-
въддунавски врагове”.

Храмът на Великата Майка Понтия е обявен за Национа-
лен паметник на културата, който тепърва предстои да бъде 
укрепен и представен като културно-историческа дестина-
ция в България. Екипът от археолози имаше амбицията да 
се възстанови храмът, да се върнат на мястото им находките. 
Държавата е взела под закрилата си обекта, имаше отпуснати 
пари за възстановяването му, но и до ден днешен не е осъ-
ществено нищо от този план. 

Днес реставрираните находки от този храм са изложени 
във втората зала на малкия исторически музей в Балчик.

Веднага след информацията за находката през лятото на 
2007 г. посетих Балчик, за да видя с очите си останките на 
този древен храм, преди да построят хотела върху него. Той 
все още беше там, в ямата, изкопана от багерите, все още не 
бяха прибрани плочите, скамейките, големият купел.
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Стоях пред гладко застланата с древни каменни плочи пло-
щадка на наоса, гледах равно подредените зидове от дялани 
камъни, каменните скамейки с лъвски крака и изящна укра-
са, мраморната чаша-купел, пълна със зелена дъждовна вода 
и си представях как жрици в бели роби, с венци от цветя на 
главите са поднасяли на Богинята цветя, вино, плодове, как 
хората са влизали вътре в купела – може би за очистване или 
за лечение. Дали са били елини, или траки? Защото намере-
ният фрагмент от фриз повтаря точно фриза с букрании от 
Голямата Свещарска Гробница – същите гирлянди, цветя-ро-
зети, същите бичи глави... И камъкът изглеждаше обработен 
по същия начин. Дали е случайно съвпадение?

Археолозите обявяват находката за храм на малоазийската 
богиня Кибела, като се позовават на еднаквите атрибути на 
намерените статуи – трон с лъвове, тимпан в ръката, незави-
симо че в надписите се посочва Богинята майка Понтия.

 Можем само да гадаем дали наистина това е храм на древ-
ната Богиня Кибела. В различни исторически източници е 
известна още като Кимема, Диндимена. Тя е фригийска бо-
гиня, считана за Майката-земя. Почитали я в големи части 
на Мала Азия. Кибела е наричана още и Велика майка, Май-
ка на боговете и всичко живо на земята, на възраждащата се 
природа и на нейното плодородие. Изобразявана е в обкръже-
ние на животни, a нейно свещено дърво е пинията, в която 
тя превърнала любимия си Атис. Отпреди 6 хилядолетия тя 
е свързвана с пещерите, както и с големите скални образова-
ния, които твърде често стават нейни убежища. Олицетворя-
вала силите на природата, била покровителка на планините, 
горите и зверовете. Била чествана по планинските върхове с 
мистерии, съпроводени от звън на медни чинели, тъпани и 
флейти. Свързаните с нея тайнства са се съхранили и до днес 
в обредите за плодородие, извършвани в пещери в Странджа. 
В митологичен план Кибела винаги се придружава от буй-
стващи корибанти, курети, диви лъвове и пантери. Нейните 
жреци, наричани гали, при инициацията си (посвещаването 
си в култа), придружена с неистови оргии и самобичуване, ре-
жели фалосите си и ги хвърляли в скута на статуята на Ки-
бела.
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 Но историкът проф. Калин Порожанов е на другo мнение: 
„До наши дни – пише той в сайта на Центъра по тракология 
„Проф. Ал. Фол” – в традиционната представа на българите 
от Западното Черноморие е запазена идеята-образ на божест-
вото на траките, което покровителства мореплавателите. То 
не прилича нито на Посейдон, нито на Нептун, а както в ця-
лото Средиземноморие, е наричано и схващано като Морска 
Майка, съхранена в българската народна култура в образа на 
Св. Марина, покровителка на моряците.”

Ето какво казва Радостина Енчева, директор на музея в 
Балчик: 

„Във всички надписи никъде тя (Богинята) не е спомената 
като Кибела, а е упомената като Митри Понтия или Морската 
Майка, но никъде не е като Кибела.”

Затова е най-малкото странно, че упорито Кибела е соче-
на като патрон на храма в Балчик. Лично аз предпочитам 
именно представата за почитаната тук Богиня като Майка 
Понтия. Нищо в този неголям, пълен с изящни статуи храм 
не подсказва диви и оргиастични празненства и буйства сред 
природата. Не обреди за плодородие, а надежда за покрови-
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телство пред морската стихия е водило хората тук, за закрила 
на моряците в бурното море са се молели близките им на су-
шата.

Градът празнувал култа на Богинята на първо число от все-
ки месец. Основният празник на Морската Майка бил 
честван от полиса през месец тавреон (отговаря на 
ноември). От надпис научаваме и за друг неин празник, в 
който участвали само жени. Те събирали цветя, организирали 
шествие и извършвали жертвоприношения, а жрицата благо-
славяла и раздавала сладкиши

Така древният Дионисополис започна да разказва истори-
ята на своите култове, на своите жители, на своята култура. 
Никой не знае какво се очаква под улиците на града да бъде 
извадено на показ. И дали някога ще види бял свят. И тук, 
както навред из българската земя, недрата крият пластове 
история – поколение след поколение, епоха след епоха хората 
са живяли, обичали, страдали, почитали са богове и богини, 
оставили са своя печат и памет. Но забързани в своето прето-
варено ежедневие, улисани в грижи и сметки, не обръщаме 
много внимание на така бързо следващите едно след друго 
открития. Поредната сензация бързо отшумява в лавината от 
съобщения. Само археолозите изживяват радостите и трудно-
стите на своите открития, опитват се да ни отведат в древни-
те времена, да ни покажат как са живели хората, какво са 
мислили, на какво са се надявали. Историята е жива наука, 
тя би ни спестила много грешки, лутания и страдания, ако 
научим уроците Ӝ. Ако можем да видим нишките, които ни 
свързват с отдавна отминали времена, останали в митове, ле-
генди и предания. Да чуем безмълвния шепот, който се носи 
над руините, да мернем безплътните сенки, да ни проговори 
вечността. Може би това ще ни направи по-смирени, не така 
алчни, по-човечни.
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ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ В ЕВРОПА 
(V-X ВЕК) ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА 

ИСТОРИЧЕСКИТЕ ИЗВОРИ ОТ 
БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД

Петко Добрев, гр. Силистра

   Изворите за българска-
та история, които са от 
български произход, 
представляват по съще-
ство кратка и достоверна 
история на българския 
народ. Не на същото мне-
ние е смятаната за „офи-
циална” българска исто-
риография. Тя ги приема 
за извори с нищожна ис-
торическа стойност, а се-
риозни историци като 
Паисий и Раковски опре-
деля като романтици. 
„Официалните” ни исто-
рици с административна 
сила налагат историче-
ските манипулации, кои-
то са дело на руските ис-
торици от втората 

половина на XVIII в. и повлияни от Гръцкия проект на Евге-
ний Булгарис. Следва да се отбележи едно повторение в поя-
вата на най-сериозните източници за българската история. 

„Именникът на българските владетели” се появява по вре-
ме на изключително силните опити на Византия да покори 
българите. Той приключва с управлението на Умор през 766 г. 
„Българският апокрифен летопис” се появява на бял свят, ко-
гато България е завладяна от Византия.

Историята на Петър Богдан Бакшев е създадена през 
1667 г. непосредствено след Никоновите реформи в Русия, ко-



251

гато започва истински кръстоносен поход срещу българска-
та книга, култура, история и тяхното влияние в християнска 
Русия. Историята на Паисий се създава по време, когато се 
създава „Гръцкият проект” на Евгений Булгарис. Приблизи-
телно по това време е създадена и „Зографската история”. Т.е. 
може да се направи извод, че упоменатите български истории 
се появяват като отговор на гръцката агресия, за да съхранят 
знанията за българската история.

В изворите липсват сведения за прабългарите номади от 
тюркски произход и за славяно-българската държава, която 
създали – теория фундамент за „официалната” ни историог-
рафия. Тя определи българите за номади, живеещи в юрти, 
пропускайки факта, че са създали най-големия за времето си 
средновековен град – Плиска.

Описаната в изворите от български произход история на 
българите започва през 153 г. с преселение от земите край 
Волга, което продължава 300 години. През 486 г. българите 
от Панония със съгласието на император Зенон заселват зе-
мята от Белград до Охрид – това е първата България на Бал-
канския полуостров. България започва от изворите на река 
Морава. „Официалната” ни историография обаче твърди, че 
България започва с Аспарух през 681 г. в Онгъла. Тя нареди 
българите да почитат бог Тангра, макар че няма извор, който 
да споменава Тангра като бог на българите.

През 703 г. българите край Охрид са покръстени заедно с 
владетеля Тривелий, който е обявен за светец. Като христия-
ни българите помагат на християнската империя Византия 
в борбата Ӝ срещу арабите. През 718 г. Тривелий изпраща 
Мойсей с българска войска и разбива арабите край Констан-
тинопол. Както пише авторът на „Зографската история”, „...и 
даде велика помощ на Лъв Исавър”. През 740 г. Асен Велики 
разбива арабите край Акронион. През 821 г. Омуртаг разбива 
Тома Славянина, който е начело на арабски отряди и сам из-
повядва исляма. Тази решаваща помощ българите като добри 
християни наричат просто „добрина”.

Духовникът покръстил българите през 703 г. е Кирил Фи-
лософ от Кападокия. Той им създал и азбука от 32 букви. Тази 
азбука българите използват и при написването на старобъл-
гарските каменни надписи. Каменните старобългарски над-
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писи са българските Розетски камъни. Тази азбука била на-
речена кирилица по името на нейния създател. Тази азбука 
използваме и днес. „Официалната” ни историография продъл-
жава да твърди, че българите използваме азбука създадена от 
Црху и Страхота, които ромеите познават като Константин 
Кирил Философ и Методий.

Българите, които независимо от налагането на византий-
ското християнство по времето на Борис продължават да 
изповядват приетото през 703 г. християнство, по-късно са 
наречени богомили. Богомилството е винаги преследвано от 
Византия и Рим, и от църквите, контролирани от тях. Послед-
ните богомили буквално са изтребвани от гръцките фанари-
оти след 1776 г. Борбата на гърците срещу богомилството 
продължава яростно през османския период, когато гръцката 
църква има пълната свобода на действие в Османската импе-
рия. Не случайно те са ползвали подкрепата на еничари при 
свои посвещения. 

За пръв владетел с царско достойнство изворите сочат Асен 
Велики, който през 720 г. получава това признание. „Офи-
циалната” историография налага тезата за Симеон и Петър. 
Така Асен Велики е разжалван и забравен, а Симеон повишен 
в длъжност. И не спира дотук манипулацията. „Официални-
те” историографи отнемат Величието на Асен и го прикачат 
на Симеон, когото изворите сочат просто като Симеон Лабас.

„Официалната” ни историография твърди, че българските 
владетели целели да обединят несъществуващите славяни 
от българската група. Изворите доказват, че са обединявани 
само българи. Кардам помага на българите в Панония, които 
са заплашвани от франките. Този процес на българско обеди-
нение продължава при Крум. Крум полага основите на динас-
тия, която управлява българската държава през Средновеко-
вието.

При Крум и неговия брат Омуртаг на практика е извър-
шено обединение на всички европейски територии, населе-
ни с българи. България постига най-големия си разцвет като 
геополитическа сила в Европа. Крум постига една от най-го-
лемите победи на българското оръжие, която завършва с от-
рязаната глава на Василевса. Крум разбива Никифор в мест-
ност, заключена между село Никюп, река Росица, река Янтра 
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и село Сломер. „Официалната” ни историография незнайно 
защо твърди, че тази битка е била край Върбишкия проход.

Крум успява да превърне България не само в основен ге-
ополитически фактор, а и в най-добре урeдената социална 
държава. Законодателството му обвързва богатите хора със 
задължения към нуждаещите се хора. Ето защо българите 
наричат имотния – богат, което значи богоподобен. „Офици-
алната” ни историография определя времето на Крум като 
разцвет на феодалната експлоатация в България.

Борис слага край на периода на разцвет и независимост на 
българската държава. Това е резултат на неуспешната външ-
на политика и поредицата от военни поражения, решаващо от 
които е това от Византия. От този момент нататък Византия 
успява да контролира вътрешната и външната политика на 
България. „Официалната” ни историография определя това 
като велико начало за българите. По внушение на Византия е 
детрониран Владимир. По същия начин се определя и Симе-
оновият син Петър като цар на българите. За Борис и Роман 
намесата на Византия е очевадна. Светослав идва в Бълга-
рия отново чрез ромейска намеса. Самоил избива семейството 
на Арон заради подозрения в негово съглашателство с Васи-
левса. Радомир е убит отново с намеса на империята. Иван 
Владислав е убит в заговор, организиран от жена му ромейка, 
която предава българското царство на Византия.

„Официалната” ни историография създаде и термина „Зла-
тен век на Симеон”, за да обезличи административно самос-
тоятелната българска християнска култура, развита след по-
кръстването през 703 г. 

Симеон не само че изтощил държавата ни с безсмислени 
войни. С определянето на Петър за негов наследник, той по-
ложил началото на продължителна междуособна война. По-
ставил не първородния си син за свой наследник, а по-малкия 
Петър. Това довело до продължителна война между Петър и 
братята му Йоан и Михаил, което показва, че наследството, 
което той оставя, не е бляскаво и велико.

След избиването на българската аристокрация, извършено 
от Сабиновата партия при смяната на Телезий, последвалото 
избиване на аристокрация от Борис, изтощаването на българ-
ската държава от Симеон, тази междуособна война е била още 
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един много силен фактор, който предизвестил края на Бълга-
рия. Византия успяла да провокира недоверие в Самоил към 
брат му Арон. Самоил убил както него, така и семейството 
му. Пощадил единствено сина му Йоан Владислав. Самоил 
бил наследен от сина си Радомир, който станал жертва на за-
говор, организиран от ромеите. След него цар станал Йоан 
Владислав. Българите прогонили сина на Самоил Гаврил във 
Влашко. Той, макар и прогонен извън пределите на Бълга-
рия, успял да съхрани рода си и българската царска кръв. Не-
говите правнуци Асен, Петър и Калоян успели след време да 
възстановят българската държавност. За произхода на Асене-
вци „официалната” ни историография мълчи. Както и мълчи, 
че Белгун приел името Асен по името на първия български 
цар Асен Велики.

„Официалната” ни историография зачеркна българските 
черкви и ги замени с руските църкви. Зачеркна старобългар-
ския език и го подмени с т.н. църковно-славянски език. Така 
със задна дата „официалната” ни историография накара бъл-
гарите да ходят на църква, за да се черкуват на църковно-
славянски език.

С други думи, бедите нанесени от „официалната” ни ис-
ториография са пагубни за българската история. Затова те 
трябва да бъдат опровергавани, като се позоваваме единстве-
но и само на Негово Величество Историческия Извор.

Завършвам с едно изречение от Енинския апостол – най-
старият кирилски паметник, съхраняван в България. 

„Нечестивых и слова их яко ганъгрена…”
На нечестивите и словата им са като гангрена... 
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НОВИТЕ ИЗВОРИ И НОВИТЕ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ КАТО 

ЕПИСТЕМОЛОГИЧЕН ШАНС ЗА НАУКАТА 

проф. дфн Ерика Лазарова, БАН

Известно е, че всеки новооткрит или изведен от мрака на 
забравата културен паметник ни кара да преоткриваме и 
преосмисляме цялостното познание за съответната епоха, 
разширявайки историческите ни хоризонти и дарявайки ни 
детайли, чрез които разбираме по-добре и по-пълно реалнос-
тта. И дори в сфери като „Великата ерес”, където традицион-
ната оскъдица на документи, и най-вече на свидетелства на 
самите волнодумци, ни кара да бъдем особено предпазливи в 
изводите и хипотезите, всеки нов или поне задълго несоциа-
лизиран извор дарява нови епистемологични шансове на из-
следователите.

Затова, когато в библиотеката на Виенския университет 
през м. ноември 2014 г. попаднах на дисертацията на Франц 
Тръдан от 1912 г. „История на катари, валдензи и   бого-
мили в Австрия през ХIII век”,1 веднага почувствах онази 
особена тръпка на вълнение, която толкова рядко спохожда 
научното дирене и е знак на предвкусване удоволствието от 
навлизането в нови когнитивни дълбочини. А че не съм се 
излъгала в предчувствието си за ценността на труда, разбрах 
от реакцията на любезната служителка на рецепцията, която 
възкликна: „Къде я намерихте? Та аз се занимавам с валден-
зите, но не познавам това произведение?”

Още първите страници ме убедиха, че става въпрос за на-
учна разработка, докосваща се до наистина неизследвани 
страни на проблема за разпространението на бого-
милството, катаризма и валденството в Централна 
Европа, като при това бяха цитирани оригинални сред-
новековни книжовни източници, които не бях срещала в 
нито едно друго произведение, посветено на темата. А точно 
в кривото огледало на критиците на т.нар. „народно христи-

1 Trdan, Fr. Geschichte der Katharer, Waldenser und Bogomilen in 
Österreich in XIII. Jahrhundert (Diss.). Wien, 1912, 93 S.
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янство” понякога се крият най-ценни сведения за него. И те 
помагат – чрез отделни детайли или неизвестни факти, да се 
добие по-точна представа за появата и разпространението на 
дуалистичната ерес в различните региони на Централна и 
Западна Европа.

В специализираната литература изключително спорадич-
но се споменава наличието на дуалистичната ерес на терито-
рията на съвременна Австрия, и то като локални епизоди в 
историята му. Въпреки че именно проявите на богомилството 
и на катарството там, както и в целия немскоговорящ регион 
сполучливо допълват представата за паневропейския харак-
тер на „дуалистичната ерес”, известна вече и с научно по-ко-
ректното определение дуалистично  християнство2. А освет-
ляването на данните за нея реално обогатява историческата 
представа за мащабите и значението на феномена, подготвил 
генералната промяна в мисленото на близо пет столетия – X-
XIV век. 

Това е епохата, когато етиката и свободомислието, проти-
вопоставени на догмата и идеята за божествения произход на 
всяка власт, се превръщат във върховни принципи на соци-
ално-религиозното движение, провъзгласило Богочовека или 
Христородицата за смисъл на космическото съзидание и обе-
щаващо на искрено и добродетелно вярващите „Ново небе” и 
„Нова земя”. Тоест, освен есхатологичната перспектива при 
т.нар. „истински християни”, съществено значение придоби-
ва възможността да бъде преодоляна сатанинската същност 
на „земния свят” в свeтовно-историческата победа на Добро-
то над Злото чрез съзнателната и последователна нравствена 
еволюция на отделната личност.

Обикновено позоваванията по въпроса за австрийските 
„дисиденти на Средновековието”3 са в контекста на проя-
вите на „лъжеучението” при западните славяни. Най-чес-
то биват визирани Хърватска, Словения, Босна и Херцего-

2 Лазарова, Е. Богомило-катарската философия като живяна ети-
ка. Русе, Аванагард принт, 2013, с. 6.
3 Moore, R. The Origins of European Dissent. Toronto, University of 
Toronto Press, 1994
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вина. Отделни хроники, като тази от абатството в Мелк 
или от манастирите Санкт Флориан и Клостерной-
бург, цитирани от Франц Тръдан, обаче свидетелстват за 
наличието на значителни маси и дори общини от ерети-
ци в земите на днешна Източна Австрия и специално в об-
ластите Крайн (Крайна в словенската интерпретация, 
съответно – маркграфство Карниола като название през Сред-
новековието) и Кернтен. Но те твърде рядко попадат в поле-
зрението на изследователите. Въпреки че именно наличието 
на достоверен изворов материал от страна на опонентите на 
богомило-катарското движение в Дунавската империя, по-из-
вестна като „К и К монархия” през XI-XIV век, е най-голямото 
доказателство за силата и мащабите на неговото влияние и за 
посоките на проникване там на богомилското влияние от из-
ток, както и на духовни импулси от немските и италианските 
катари – от запад. 

Убедена съм, че и специалистите, и многобройните българ-
ски читатели, които искрено ценят и почитат голямото све-
товно-историческо значение на богомилското културно ми-
сионерство, ще открият много интригуващи моменти в този 
труд. Те осветляват не само пътя на българския средновеко-
вен хуманизъм, но и особеностите на европейските му про-
явления, наред със силното му влияние върху валденството, 
продължаващо след разгрома на катаризма във Франция да 
разпространява из целия Стар континент идеите на религи-
озната толерантност, социалната справедливост, равенството, 
братството и свободата. 

Както изтъква Франц Тръдан, именно  поради географско-
то си положение, Австрия винаги е била изключително бла-
гоприятна почва за разпространението на ереси: „Откъсната 
от непосредственото влияние на властта на Върховния пас-
тир, поради голямото разстояние, отделящо я от Пасау, тук, в 
източната страна на епископството, на границите с герман-
ски, унгарски и славянски държавни форми, могат да про-
цъфтяват по-свободно и енергично усилията на еретиците... 
Още повече, че Австрия е в постоянни взаимоотношения със 
западните си съседи, които под въздействието на италиански 
и френски еретици отдавна са изпреварили в развитието си 
австрийските територии.”
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Точно тази изходна теза, наравно с цитираните оригинал-
ни източници, някои от които са останали неизвестни за на-
уката, а други не са били използвани дотогава в адекватната 
им интерпретация, прави ценен дисертационния текст, напи-
сан преди повече от един век. Още повече, че става дума за 
произведение, което аргументирано разширява представата 
за областта на действие на катарската, а респективно – и на 
богомилската ерес.4 

Младият учен още в първата глава на доктората си пра-
вилно утвърждава, че катарските идеи оказват със свободо-
любивия си характер5 въздействие не само върху бунтовно 
настроените малоимотни селяни, но и върху обеднелите бла-
городници и някои клерикални среди, недоволни от разврат-
ните нрави и меркантилизма на духовенството и монашес-
твото, както свидетелства Гуидо Рант в изследването си от 
1908 г.6, дискутиращо нестандартно редица твърде важни за 
разбиране природата на ереста и нейното разпространение 
въпроси.

Много интересни от гледна точка на историческата хроно-

4 Според хрониката от Клостернойбург, или по-точно при точен 
анализ на словесния изказ, какъвто го намираме в Monumenta 
Germaniae, се установява достоверно, че авторът от споменатия ма-
настир представя преследването на катарите, съгласно указанията 
на Леополд Победоносния. Оценката на Тръдан, в съгласие с 
най-добрите австрийски историци, е че става дума за „забележител-
но явление, което ще имаме предвид и при изследването и оценка-
та на катарската ерес на австрийска земя. Както се вижда от доку-
менталните свидетелства, отнасящи се до ересите от същия период 
в областта на река Рейн и в Южна Германия, германските еретици 
никога не биват наричани с италианското название патарени...”
5 Достигащ дори до анархизъм, като дисертантът няма да се поко-
лебае в интертекстуалността на тогавашната враждебност, а бих 
казала – дори и мнителност към всичко, свързано с лявата идеоло-
гия, да съзре наличието на комунистически елементи в мисленето 
на средновековните борци за социална справедливост.
6 Rant, G. Die Franziskaner der österreichischen Provinz Stein in Krain. 
1908, S. 13-15.
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логия са сведенията за апогея на катарското движение в Ав-
стрия около 1210 г. и свързването на борбата с него с фигурата 
на Леополд Шести или Победоносния. Като даже се смя-
та, че създаването на нова католическа епархия във Виена е 
свързано с наличието на много еретици-дуалисти в града и 
областта7 и че т. нар. лъжеучение е популярно през цялото 
13-то столетие и продължава да създава десетилетия наред 
като „еретическа чума” твърде големи проблеми на църков-
ната и светска власт.

Особено полезни за специалистите в това отношение са 
краеведските изследвания на религиозния историк Готфрид 
Фрийс (1834-1904)8 за еретическите движения през XII-XIII 
век в Долна Австрия. Франц Тръдан неслучайно се базира 
върху тях, подчертавайки, че изводите на Фрийс се основават 
върху позоваване на свидетелствата на Иво от Нарбон, ем-
блематична фигура от Разцвета на Средновековието, на кого-
то дължим много ценни данни за албигензи и патарени. 

Самият Иво е живял сред еретиците-дуалисти, познава 
обичаите им и признава високата етическа стойност на 
учението им. Точно той е летописецът, акцентирал върху 
култа към труда и учението на „истинските християни”, 
наред с грижата за възпитанието на младите хора като ос-
нова на усилията на „добрите хора”. От него научаваме, че 
самите те са били убедени, че само посредством промяна в 
мисленето и в начина на живот на хората, презрели греха и 
плътта, може да бъде променена съдбата на Земята като наш 
общ дом. За да не бъде тя подвластна на разрушителното вли-
яние на Сатаната като „Князът на този свят”. Защото Злото 
като субстанция се опитва да властва и над безсмъртната Бо-
жествена душа, на която може да се противопостави само ин-
дивидуалното и груповото желание за самоусъвършенстване 

7 От писмото, което папа Инокентий III отправя към епископ Ма-
неголд фон Пасау, основателно се прави заключението, че Леополд 
VI в своето писмо до папата трябва да е изтъкнал бързото разпрос-
транение на ереста като първа и най-важна причина за създаване-
то на епархия във Виена.
8 Friess, G. E. 1862. Die Häretiker des 14. Jahrhunderts. „Hyppolitus”, V.
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на облъчените от катарското (разбирай богомило-катарскотo) 
алтернативно  християнство, противопоставящо духовната 
еволюция на инволюцията, детерминирана от материалните 
нагони, подхранвани от власт, суета и жажда за богатство.

Според Фрийс и Тръдан, Иво от Нарбон – при скрупульо-
зното изучаване на текстовете му, дава ключови и напълно 
неизвестни сведения за валдензите в Австрия. Макар според 
мен да не е напълно сигурно дали той точно тук визира на-
личието на еретици-валдензи или еретици-дуалисти, тоест 
катари, пресекли Рейн и тръгнали на изток. Внимателният 
анализ на този и сродните документи води до извода, че по-
скоро става дума за проявление в австрийските територии на 
две  нетъждествени еретически групи – въпреки изповядва-
ните сродни социално-критически и просветителски идеали. 
Франц Тръдан обяснява този факт с националното пробуж-
дане и свързаните с него икономически тенденции, правещи 
средновековните люде особено чувствителни към проблемите 
за бедността и богатството, наред с въпросите за догматизма и 
антидогматизма, за религиозната свобода и търпимост:

„Тесните връзки, в които Остмарк, заради централното си 
положение, се намира постоянно с Юга, със Севера и Запада, 
довеждат съвсем естествено до това Австрия да се превърне в 
благоприятна почва за разпространението на ереста. Дребни 
и едри търговци проповядват „чистото евангелие” сред наро-
да, обеднелите рицари и дребното духовенство тайно или от-
крито се откъсват от католическата вяра, за да могат по този 
начин да подобрят мизерното си материално положение. Това 
е времето на големите ереси от Късното средновековие, въз-
никнали под маската на реставрацията на „апостолическата 
църква”, както и времето на национално-стопанските стре-
межи, дали своя специфичен облик на развитието през след-
ващите векове. Пробуждането на националното съзнание и 
изригналите по време на селските въстания комунистическо-
анархистични идеи действат тук вече кардинално (in radice – 
от корен). Онова, което обединява и крепи немските сектан-
ти – усещането им за свободна нация, се проявява в същата 
степен и сред южнославянските богомили.”

Общото между богомили, катари и валдензи е неприемане 
мамонизацията  на църквата в следапостолическата ера, 
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отказ от ритуалната страна на вярата като неотговаря-
ща на духовно-нравствената същност на Еванегелското уче-
ние, противопоставянето на статуквото, съчувствието 
към бедните и проповедите на роден език, правещи ги раз-
бираеми за всички слоеве на населението. И затова те се раз-
пространяват лавинообразно. 

В много от автентичните писмени паметници от епохата 
се говори и за дуалистите-еретици, и за валдензите като за 
„еретическа зараза”, явяваща се следствие от сложните по-
литико-църковни взаимоотношения. Жаждата на клира за 
повече власт и богатства де факто фатално отслабва влия-
нието на църковната институция и по тази причина конку-
ренцията на т.нар. „добри хора”, наравно със следовниците 
на Валдо, все повече заплашват Ватиканското паство. Но 
нито организираната клерикална реакция, нито съдебни-
те преследвания се оказват достатъчно ефективни да им се 
противопоставят, тъй като идеите за потребност от нрав-
ствена трансформация на религията чрез възвръщане към 
чистотата на първичното християнство завладява все пове-
че области в днешна Австрия, но и в обширни територии на 
бившата Австро-Унгарска империя. И въпреки че през епо-
хата ереста е третирана юридически като първостепенно  
провинение и върховно престъпление, което би следвало да 
бъде бариера пред бързото Ӝ разпространение, успехът на 
инакомислещите е безспорен.

Във визирания контекст са важни и сведенията, почерпени 
от проповедите на Бертолд фон Регенсбург9, също изтък-
ващ миграцията на идеите на немските катари от Рейнската 
към Придунавската област. Той говори за излизане на светло 
на големи групи от еретици, чието „лъжеучение”, по него-
вите думи, е не само с голямо влияние върху християнското 
папство, което лековерно се подлъгва от „сладките им при-

9 Известен францискански проповедник (1210-1272), чиито фи-
липики са насочени главно срещу греховната природа на човека 
и обича да изгражда проповедите си върху диспута Бог – Сатана. 
Счита се, че е работил над Словата си заедно с Давид фон Аугсбург. 
Проповядвал е в Магдебург, Аугсбург и Регенсбург, евентуално и в 
Пасау.
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казки” (както обича да повтаря и Презвитер Козма, когато 
критикува „крадците на души”), но и заплашва бъдещето на 
Църквата. 

Не по-малко опасни за чистота на вярата са валдензите, 
чиито многобройни последователи с размирните си идеи с ос-
тра  социална критичност и етическа насоченост открове-
но бунтуват масите и влиянието им е най-продължително и 
според отделни автори се простира чак до началото на ХVII 
век. И макар да започват по-скоро като коректив на официал-
ната католическа доктрина, те постепенно се дистанцират от 
църковната линия и развиват собствена система от възгледи 
в светогледен, социално-етически и ритуално-сакрален план. 

Почти за сигурно се приема, че първите валденски про-
поведници са пристигнали в Австрия през двайсетте го-
дини на ХIII век след масовите гонения на еретици, и 
особено на катарите във Франция след Албигойския кръс-
тоносен поход. От съществено значение за създаването 
на ореол на мъченици около тях (който също привлича 
съмишленици и симпатизанти!), е и ожесточеното преследва-
не на еретиците, предизвикано в Централна Германия от ин-
квизитора Конрад фон Марбург10 през периода 1229-1233 
г. То дава сериозно отражение и в Австрия, където църковна-
та реакция срещу еретиците-волнодумци обективно спомага 
за разпространението на валденството в свърхразмери, спо-
ред оценката на католическия клир. Сигурни свидетелства за 
това могат да се почерпят от писмо на папа Грегор IХ до 
архиепископ Еберхард II фон Залцбург с дата 20 юни 
1231 г., в което го поздравява за духовните грижи към повере-
ното му паство и за усърдието му да изкоренява еретическа-
та опасност.11 Светият отец го предупреждава за потребност 
от крайна строгост към наличните зловредни рушители на 
правата вяра в диоцеза му.12 

10 Заедно с Роберт льо Бугр (1180-1233) той е сред най-жестоките 
инквизитори в световната история.
11 Müller, K. Die Waldenser und ihre einzelnen Gruppen bis zum Anfang 
des 14. Jahrhunderts. Gotha, 1886, S. 252.
12 Една година по-късно, през 1232, вече има и друго автентично 
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Със силна, за да не кажа с брутална ръка, залцбургският 
епископ през споменатия период ръководи борбата с всички, 
дръзнали да действат като инакомислещи. Негови помощни-
ци в това отношение са ордените на францисканци и доми-
никанци с мисия в Австрия. Или както пише Тръдан: „Става 
дума за един общопризнат от историците факт, че проповед-
ническият и т.нар. просешки орден създават свои седалища 
тъкмо в центрове на тогавашното еретично движение.” 

Отявлени противници на катарите, доминиканци и фран-
цисканци безпогрешно разпознават заплахата от еретическо-
то присъствие на валдензите. Покровителството към тях от 
страна на държавната власт обяснява причините за бързото 
разрастване на двата ордена. При това новите ордени използ-
ват оръжията на противниците си и най-вече се опитват да 
противостоят с проповеди на майчин език – практика, с коя-
то катари и валдензи отбелязват най-големите си успехи сред 
всички обществени слоеве.

Според Франц Тръдан, достоверни познания за австрий-
ските валдензи се откриват едва в т.нар. „Отворено писмо” от 
Бергамо13, изпратено от ломбардските бедни во Христе до гер-
манските им „братя” и „сестри” около 1230 г. То представлява 
своеобразен доклад за резултата от преговорите, състояли се в 

свидетелство – сведението до доминиканския приор от Фризах от 
страна на папа Грегор IX за необходимост от преследване на вал-
дензите в подопечната му територия, което е достоверно и заслужа-
ва научната общественост да му обърне по-голямо внимание.
13 Дисертантът Тръдан посочва: „Чрез откритото в Мюнхенската 
библиотека „Отворено писмо” от Бергамо и чрез критичното стано-
вище на Давид от Аугсбург и на анонимния автор от Пасау, Фрийс 
разкрива цяла поредица от особености на движението на валдензи-
те в Австрия и по този начин дава възможност да се направи вече 
много по-сигурна преценка за изходната точка и своеобразието на 
онова религиозно движение.” В.нар. Sendschreiben от Бергамо, в 
критическите текстове на Давид фон Аугсбург и в писмото на 
папа Грегор IX до Доминиканския орден в Австрия от 2 септември 
1232 г. се говори за ширещите се еретически прегрешения в тери-
тории, където позитивното влияние на Католическата църква би 
трябвало да е сломило всяка проява на ерес.
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Бергамо през 1218 г. между представители на ломбардските и 
на френските валдензи. Същевременно дава и някои значи-
ми сведения, отнасящи се до тяхната йерархична структура.

Кардиналните решения на този валденски църковен събор 
обаче се отнасят до въпроса за върховното ръководство, избора и 
ръкополагането на свещениците, както и организирането на 
трудови стопанства, силно напомнящи богомилските и ка-
тарските комуни (общини). Неотделима част от програмата 
са и специалните точки, отнасящи се до естеството на тайн-
ствата и до същността на църковната служба, ритуалите и 
тайнствата.

Самият факт, че синодите във Виена (1267), Залцбург 
(1274 и 1284) и Санкт Пьолтен (1284) не визират конкретни 
наименования на еретическата опасност, а говорят обобщено 
за заплахите към „правата вяра”, доказват взаимното проник-
ване на алтернативни възгледи за вярата. Мартину – също 
известен учен, специалист по история на религията и ересио-
лог, информира за рязкото засилване на антицърковните на-
строения през XIII-то столетие сред населението. Той изрично 
подчертава, че се  увеличава броят на еретиците в Австрия, 
което е наложило епископ Бернхард фон Пасау (след до-
питване до херцог Фридрих Хубавия) да обсъди заедно със 
Залцбургския епископ евентуалните стъпки по създаване на 
инквизиционен трибунал. Резултатите от предприетото от 
тях „свято дело” проличават особено ясно изразено в областите 
Щайер и Кремс в периода 1312-1315 г., като време на жестоки 
преследвания на избралите верността към апостолическото 
християнство. Но това е и времето, когато еретичните идеи се 
радват на особено внимание от страна на бедните, тъй като 
призивите за евангелска бедност и критиката на сатанинска-
та алчност на свещеници и князе въздейства силно на всички, 
които се чувстват обезправени и несигурни в утрешния ден.14

Докторантът Тръдан се спира и на заслугите на баварския 
учен Вилхелм Прегер за изучаване историята на австрий-
ските валдензи, които, както е известно от изследователската 

14 Martinu. Die Waldenser und die Husistische Reformation in Boehmen. 
Wien und Leipzig, 1910, S. 9.
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традиция, изглежда че имат най-дълга история на влияние в 
земите на запад от днешна Словения и то продължава поне 
три века след заника на богомилството и дъщерната му ка-
тарска ерес. Като се предполага, че двете еретични учения 
взаимно се преливат и християните-дуалисти обогатяват вал-
денската идеология със своя социално-критически и нрав-
ствено-педагогически патос.

Изрично трябва да се подчертае правотата на тезата, че ха-
рактерен момент на разпространението на катарските идеи 
в Австрия е, че след историческия залез на катарството във 
Франция, то се инфилтрира успешно във валденската ерес, 
достигнала само за половин век до австрийските земи и раз-
пространила се там масово от XIII век нататък. Инвазията в 
немскоезичния регион започва в края на ХII век, като на немска 
почва има сигурни сведения за нея в манускрипт от 1199 г.15, 
уточняващ наличието на опасни смутители на вярата. 
В Метц биват горени техни ръкописи след диспут между пър-
воучителя им и проповедника Бертрам. Документирано е 
движението на значителни по численост групи еретици към 
Лотарингия, като през 1203 г. те са вече в епископата Лютих 
(сега белгийска територия). Малко по-късно Страсбург става 
известен като опасно гнездо на еретици от Горнорейнската 
област. Там през 1212 г. са осъдени на смърт чрез изгаряне 
осемнайсет волнодумци, начело с духовния им предводител 
Йоханес, като съществуват и мнения, че той в действителност 
е катар.

Благодарение обобщаващата работа на Франц Тръдан ста-
ва ясно, че влиянието на валдензите в днешна Австрия, а и в 
Бавария, започва с масовото им изселване от Франция. Тога-
ва те, пресичайки Рейн, навлизат в източните територии, ус-
тановявайки сравнително бързо свои общини там, като започ-
ват масова проповедническа и просветителска дейност, често 
напомняща за етичното учение на богомили и катари.

Обективно идеите на валдензите като сиромахомили и 
радетели за „народно християнство” са в социалната и анти-
клерикалната си насоченост доста сходни с катаризма. Този 

15 Тръдан, Франц. Цит. съч, с. 19.
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факт обяснява закономерно защо те стават толкова популяр-
ни в кратки исторически срокове, наследявайки социално-
етичния бунт на християните-дуалисти и остават повече или 
по-малко актуални в народностното съзнание на людете от 
Средна Европа поне още три столетия, след като официал-
но и катаризмът, и богомилството вече не съществуват. А в 
Швейцария техните представители възприемат първи идеите 
на Реформацията, традиционно интерпретирана като исто-
рическо продължение и разгръщане на богомило-катарската 
идеология.

Затова с основание може да се заключи, че учението на бо-
гатия лионец Петрус Валдез (или Петър Валдо), който се 
отказва от богатството като псевдоблаго и проповядва живот 
в бедност, намира много следовници не само в родината му, 
но и в немскоговорящия регион. Особено в местата, където 
се събират многопосочни еретични влияния и не само френ-
ският катаризъм, но и учението на ламбардските „братя” е 
силно изразено. Валденството съхранява духа на народно не-
подчинение и стремеж към реабилитиране на автентичното 
или апостолическото християнство, въпреки всички опити 
да бъде премахната всяка форма на „еретическата зараза” с 
огън и меч.

Подобно на богомили и катари, валденството залага на  
проповедите на роден език и по този начин вдъхновява не само 
неподчинението към официалната Църква, но и стимулира 
народното самосъзнание на своите последователи, обявяващи 
се за самоценността на региони и нации, като същевременно 
със страст се обявяват срещу богатите като грешници, забра-
вили Бога и забравени от него.

Интерпретацията на младия (тогава) изследовател в този 
аспект е доста спорна. Явно, непознавайки добре „Беседата 
срещу богомилите” на презвитер Козма, той не държи дос-
татъчно сметка за сродните, да не кажа идентични социал-
ни програми, на дуалистичната и валденската ерес, които 
свидетелствата за взаимно влияние при хронологическото и 
исторически доказано първенство на богомилското  учение, 
преминаващо победоносно през Балканите. Наследниците на 
поп Богомил създават своя църква в Босна. Пак те пренасят 
учението му в Италия през Адриатическо море, за да намери 
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благоприятна почва и във Франция, Германия, Австрия, дос-
тигайки на запад до Испания и Англия.

Сред заслугите на дисертационното изложение е опитът за 
аргументирано представя различният път на развитие на ер-
еста в Италия, и във Франция, предопределящ противополож-
ни мнения по принципни въпроси на вярата като убеждение 
и религиозната организация – две страни на религиозното 
съзнание и практика, които според тълкуването на Тръдан е 
трябвало да бъдат разгледани именно от конвента в Бергамо, 
за да бъдат унифицирани. Като кардинален пункт на този 
валденски църковен събор (синод) той представя достигането 
до съгласие за общото върховно ръководство, изборът и ръко-
полагането на свещениците, както и създаването на трудови 
стопанства по подобие на богомило-катарските комуни.

Важни сведения в същия контекст се съдържат и в т.нар. 
Passauer anonymus (т.нар. Анонимна летопис от Пасау). 
Разбира се, тясното преплитане на богомило-катарските ду-
алисти и валдензите на една и съща територия създава не 
малко трудности на историци и философи за уточняване на 
параметрите на влияние на едните и другите, както и за ос-
мисляне съдържателните различия между тях. Да не се за-
бравя и че първа грижа на духовничеството е преследването 
на всяка една еретична проява и те често говорят просто за 
еретически прегрешения, без да дават точна характеристика 
на отделните ереси. 

По тази причина е толкова по-ценно, когато в Кернтен 
или Кремс например биват откривани информационни сле-
ди, разграничаващи именно наличието и на катарски, и на 
валденски инакомислещи, като последните даже си спечелват 
известността на могъща църква (вероизповедание) – ecclesia 
magna. Тяхното схващане за ценността на труда, аналогич-
но на честния живот в труд и грижа за другите при катари и 
богомили, както и призивите за преразпределение на църков-
ното имущество сред безимотните и малоимотните, ги правят 
обичани сред народа и ненавиждани от официалната църква. 

 По този повод е цитиран споменатият вече Давид фон 
Аугсбург – един от най-големите критици, но и летописци на 
валденството. Франц Тръдан смело свързва неговите данни 
с една актуална трактовка на утопичните представи за ра-
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венство на привържениците на Валдо. Ето един изразителен 
цитат, който отлично разкрива умонастроенията на симпати-
зантите на валденството, та дори и на критиците му като из-
вeстният „народен проповедник” Бертолд фон Регенсбург:

„Той се осмелява твърде дръзко и безогледно да прокълне 
богатството на духовенството, въпреки многобройните обви-
нения, отправени срещу него от почувствалите се засегнати. 
Към тази крачка го окуражава одобрението на широките сло-
еве от народа, който с удоволствие подържа принципа на вал-
дензите, че според словото Христово, църквата не бива да има 
никакво имущество: не ви се полага нито злато, нито сребро. 
Римската църква и нейната прислуга валденските проповед-
ници наричат meretricem Babylon (разпътен, покварен Вави-
лон), който при управлението на религиозните дела преслед-
ва само собствените егоистични цели”.16

Последица от оспорването на църковната власт е най-на-
пред отслабването на религиозното чувство. Първоначалното 
религиозно вдъхновение постепенно преминава в един вид 
демокрация, виждаща своя модел в прахристовия комунизъм. 
Привидната набожност отстъпва пред социалистическите 
стремления. Нейната програма е свобода и равенство. Всяко 
произволно господство и съсловно разслоение противоречи на 
повелята за братство и равенство.

От гледна точка на тези комунистически стремежи Мюлер 
прави дори предположението, че между бързото разпростра-
нение на валденските общини и едновременното каменно 
строителство трябва да е съществувало взаимодействие. Ре-
лигиозната църковна организация, такава каквато е при вал-
дензите, съществува след необходимите промени още от края 
на ХII век сред съсловните организации на каменоделците, 
които тогава имат подчертано религиозен характер. 17 

16 Това също свидетелства за близост с богомилската идеология, 
тъй като те наричат църквите „синагоги на сатаната”.
17 Посочено е още: „Това схващане добива забележително потвържде-
ние от факта, че тъкмо онези страни и градове, в които са израснали 
неповторими германски каменни постройки от посочените векове, са 
били най-изисканите седалища на валденската ерес и са останали таки-



269

Социалната база на валдензите непрекъснато се разширя-
ва, понеже те знаят как да докоснат душата на обикновени-
те хора, но и да привличат на своя страна представители на 
висшите обществени кръгове. Пътуващите проповедници на 
място се запознават с проблемите на хората, които просвеща-
ват и ги учат да не се примиряват с потисничеството от стра-
на на господарите – светски и църковни. Промяната в иконо-
мическия климат води съответно и до промяна в светогледа 
на еретиците. 

„Възходът на градовете и на едно свободно гражданско съ-
словие означава същевременно възход на професионалните 
съсловия, успоредно със съсловията по рождение. Бертолд 
фон Регенсбург в своите проповеди обикновено прави раз-
лика между три класи сред народа: простолюдие, високопос-
тавени владетели и князе.”

На фона на откритата нравствена разпуснатост и меркан-
тилност на клира, т.нар. еретици противопоставят своите 
Съвършени като учители по морал и образец на нравствено 
съществуване, вдъхновяващо както обикновените люде, така 
и образованите представители на търговци, занаятчии, рица-
ри, отвратени от лицемерието на свещенослужителите. Много 
добре е показано, че еретическите проповедници не са имали 
нито утвърдени приходи, нито постоянно жилище. Подобно 
на първите апостоли, те се отказват от собствеността и пре-
карват цялото си време в молитви, проповеди и обучение на 
народа. През втората половина на ХIII век обаче сред австрий-
ските валдензи се проявява тенденцията проповедниците да 
се занимават и с физически труд, което съвпада с веруюто 

ва. Нека вземем за пример Страсбург, Кьолн и Виена, които освен пре-
красните катедрали са създали най-големите общини на еретици. От 
тези средища тръгва влиянието към всички околни територии.” Friess, 
G. E. 1862. Die Häretiker des 14. Jahrhunderts. „Hyppolitus”, V. Виж и 
Keller, L. o. c. 220; Heideloff, Carl Ritter. Die Bauhütten des Mittelalters in 
Deutschland. Nürnberg, 1844, S. 26. Според Keller, o. c. 225, от ХIII век 
нататък в цяла Южна Германия е съществувала поредица обединения, 
поставили си за цел опазването на идеите на валдензите.



270

на богомило-катарската „трудова етика”18 и кореспондира с 
разцвета на търговията и манифактурното производство през 
XII-XIII век, свързан с процесите на урбанизацията и кому-
налното управление като форма на народно самоуправление. 
Трудът е другото име на Божието служене. И точно този 
момент е обект на изследване в разглеждания дисертационен 
труд, разкривайки съществени аспекти от валденската идео-
логия, сродяващи ги с дуалистичната ерес.

Не на последно място по важност, научната значимост на 
дисертацията на Франц Тръдан се определя и от факта, че 
той налага схващането за трите масови форми на еретическо 
самоопределение – богомилство, катарство и валденство, като 
едновременно и паралелно съществуващи в Австрия и Запад-
ните Балкани.

Приблизително по същото време, когато катари и валден-
зи се формират като значима сила, в рамките на Дунавската 
монархия все по-често се чува и името „богомили”. Нужно е 
да се напомни също, че е важно да се акцентира върху самото 
понятие „богомили”, официално употребявано за еретиците-
дуалисти в историческите документи от епохата, независимо 
дали се признават българските корени на западното дуалис-
тично християнство и българското влияние върху народно-
стно-демократичната същност на валдензите. Тъй като дори 
имплицитните характеристики са от голямо значение при из-
следване на явлението в рамките на Австро-Унгария.

Франц Тръдан е сред авторите, които поставят логическото 
ударение в изложението именно върху присъствието на бо-
гомили и на богомилството в Австрия, подчертавайки по 
този начин самата историческа логика на генезиса и проце-
сите на разпространение на дуалистичната ерес в нейните 
дъщерни варианти в Средна и Западна Европа. А това е от 
изключителна важност за разбиране ролята на балканските 
дуалисти за духа на епохата, когато богомилството, а респек-
тивно и катарството като философия на равенството и фи-
лософия на социалното неподчинение става известно като 
„Бугарска ерес” и прави опасна ереста не само и не толкова 

18 Лазарова, Е. Цит. съч., с. 202-206.
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като отклонение от т.нар „православие” (източното и запад-
ното догматично християнство), но преди всичко като инова-
тивна социална философия, третираща човека като субект 
на собствената си етическа еволюция, чрез която той променя 
активно добротворчески битието.

Тези характеристики са съществени за разбиране природа-
та на ереста като култура на бунта срещу  унижаващите чо-
века социални порядки и култура на абсолютен пацифизъм, 
имаща реални шансове да подготви по пътя на убеждението 
и ненасилието, на молитвата и свободния труд, на категорич-
ното неприемане на злото и възвеличаване на индивидуал-
ните усилия за себеусъвършенстване да изгради духовната 
матрица на нов тип хора, за да се превърне тяхната хуман-
на философия в нов начин на мислене и световъзприемане  с 
европейски измерения.

 Най-активни според компаративистките изследвания 
в дисертацията са богомилите в австрийската провинция 
Крайн(a). Авторът посочва, че още през периода 1035-1040 г. 
областта е известна като маркграфство, което е изцяло хрис-
тиянизирано. И затова не може да се приеме, че обвиненията 
в ерес предполагат наличието на неизживяни  езически оби-
чаи и практики,19 както са склонни да тълкуват някои из-
следователи. Още повече, че независимо от преодоляването 
на политическата зависимост от Бавария, в Крайна имат сво-
боден достъп немски еретици – катари и валдензи, които на-
мират добра почва за разпространение. А „колонизаторските 
амбиции” на епископите от Фрейзинг и Брихсен са още едно 
доказателство за наличието на значителна маса „врагове на 
правата вяра”, с които те се борят.

Като техен най-значим неприятел изпъква патрирахът 
на Аквилея Бертолд V, който говори за „богомилската опас-
ност” в депешата си от 18 октомври 1228 г. Сведенията му се 

19 С подобни твърдения се спекулира понякога и в отечествената 
критическа литература върху богомилството, когато се търси при-
чината за възникването му в остатъците от тангризма или се злоу-
потребява с езически обичаи, преплетени с богомилските вярвания 
при празнуване на Еньовден например.
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потвърждават и от архивите на Удине, отворени и изучени 
едва в началото на ХХ век. Употребата на устойчивата фра-
за – смъртно опасна ерес, наравно с „еретическа чума” или 
„еретическа зараза” – популярни синоними при посочване 
наличието на богомилството и катарството в дадена област, 
както и сравнението със сухи пръчки, които трябва да бъдат 
изгорени като ненужни, също е свидетелство за широкото 
разпространение на идващото от България „народно христи-
янство”, държало цели векове в страх европейските властни-
ци – светски и духовни. 

Франц Тръдан анализира подробно сведенията за наличи-
ето на богомилска ерес и в региони, които рядко биват асоци-
ирани като „еретически”, споменавайки за Мьотлинг и Гьорц 
(съвременната Горица или Гориция) като едни от най-важни-
те богомилски средища. Определено в центъра на вниманието 
на учения са южните славяни. За него като изследовател със 
славянски корен е закономерно да проявява засилен интерес 
към богомилското движение в Словения и Босна,20 предста-
вено като една от най-важните характеристики на епохата. 
Още повече, че младият изследовател вече е можел да полз-
ва станалите популярни забележителни трудове на Франьо 
Рачки.21 Контактува лично и с проф. Константин Иречек, 
за да се опре на неговите сравнителни изследвания и отлично 
познаване на балканската реалност, и най-вече – на българ-
ската история.

В специализираната литература върху този период дори 
се говори за босненско-хърватско  богомилство и се  набляга 
върху разпространението на „алтернативното християнство” 
през Рагуза, днешният Дубровник, към Сицилия и Северна 
Италия, за да бъде облъчен след това целият европейски кон-
тинент. Затова е нужно, разбира дисертантът, да се разгра-

20 Tradina, J. Zgodovina slovenskega naroda. Leibach, 1866.
21 Racki, Fr. Bogomili I patareni. Bd. VIII, Agram, 1869, S. 144. Там е 
много любопитно да се прочете, че в земите на Босна, Хърватско и 
Истрия поради големия и непрекъснато нарастващ брой на заблуде-
ните души, т.е. на еретиците, всичко е превърнато в безплодна степ, 
„където никнат само тръни и коприва” (пак там: 153)
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ничи, но и обедини в съдържателен план – вчера, както и 
днес – всичко, съществуващо като данни за наличието на бо-
гомилите, но и за т.нар. патарани или патерини в Далмация, 
Босна, Хърватия (Кроация), Истрия, Карниолия. И точно това 
той прави в дисертацията си. И пак по тази причина и днес 
трудът му звучи актуално.

Важно е и да се изтъкне, че младият Франц Тръдан про-
меня самата представа за разпространението на богомилство-
то и неговия дъщерен продукт – катарството, както впрочем 
и на силно повлияното от него валденство. Самата карта на 
Средновековна Европа вече изглежда различно след всички-
те му компаративистки „прочити” на миналото. И особено, 
след ситуирането на различните еретически центрове, според 
старите хроники. Оказва се, че не само селища от типа на 
„Спящата красавица” като Дрозендорф, съхранил старинна-
та атмосфера или достопочтеният Кремс са били огнища на 
ереста, но и градове-бастиони на католицизма, като Залцбург 
или близкият Райхенхал в подчертано консервативната Ба-
вария.

Най-важните сведения за богомилско оживление в рамките 
на Австро-Унгарската империя авторът старателно издирва и 
изследва, за да разкрие историческата им значимост на пър-
вичен изворов материал. В центъра на вниманието му са до-
кументи, датирани съответно 1228 и 1232 г. От голямо значе-
ние е и позоваването на надлежно документирания факт, че 
през 1234 г. Коломан, херцог на Далмация и Хърватия, е 
подстрекаван от папа Грегор IX да започне кръстоносен по-
ход срещу „неверниците” в земите си с цел освобождаване на 
Балканите от еретичната погибел, като му биват обещавани 
всички възможни привилегии, от които вече са се ползвали 
кръстоносците в Светите земи. Почти по същото време папата 
се обръща с подобен призив и към новоизбрания католически 
епископ в Босна – доминиканецът йохан фон Валдхаузен. 

Замислен е нов Албигойски поход, който да изкорени за-
винаги бунтовните християнски елементи в Западните 
Балкани. Папският легат Якоб фон Пренесте явно е до-
бре информиран по въпроса, тъй като той нарича боснен-
ския Бан Нинослав „патерен по рождение и възпитание” 
(Klaic 1885: 91), тъй като толерира еретиците в земите си и 
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сам е изкушен от „заблудите им”. Затова той информира по- 
горестоящите в практическата неизтребимост на  бого-
милската ерес, завладяла съзнанието не само на обикнове-
ните хора, но и на аристократичните кръгове в обширни бал-
кански територии.

В дисертацията четем също, че в резултат на папските 
усилия, обединени с въжделенията на местните католически 
първенци и отделни родове, останали верни на официалната 
църква, още през тридесетте години на XII век започва масо-
во движение за изкореняване на ереста: „В Крайна например 
през 1234–1235 г. са особено активни представителите на до-
миниканския орден. Те действат синхронно със залцбургския 
архиепископ Еберхард II и споменатия патриарх Бертолд, 
които вече знаем от борбата им срещу валдензите. С подобна 
мисия е натоворен и създаденият през 1234 г. в Долен Крайн 
(Долна Крайна) манастир Мария Брюн, станал известен 
с преследването на словенските богомили и стремежът да ги 
отцепи от хърватските им братя.22 

От 1232 г. напрежението в публичното пространство в бли-
зо половин днешна Австрия, в Словения, Хърватска, Босна и 
Херцеговина видимо става по-осезаемо и богомилите, както и 
представителите на сродни еретични движения, са принуде-
ни да избират между отказ от вярата си или кладата.23 Често 
избират кладата.

Интерпретирайки човека като търсещо истината  
същество и залагайки върху моралната същност на избора 
му на поведенчески мотиви и житейски цели, богомилството 
поставя с цялата острота въпроса за произхода и същността 

22 Патриарх Бертолд е разтревожен през 1237 г. от наличието в ди-
оцеза му при Горен Гурк на недвусмислено изявено еретическо не-
доволство. От кореспонденцията на Леополд II научаваме, че голя-
мо смущение предизвикват данните за наличието на стряскащ брой 
еретици във Виенската епархия (Theiner 1859: 89). За същото свиде-
телстват и изследователи от Новото време като църковният историк Г. 
Ратцингер (Ratzinger, G. Das Projekt des Wiener Bistums. Forschungen 
zur Bayerischen Geschichte, Kempten, 1898, S. 382-391).
23 Baronius. Annales ecclesiastui. Band 21. Parisis, 1880, S. 102
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на Злото като принцип на мирозданието. В цяла средновеков-
на Европа богомилите и следовниците им са известни с проз-
вището „Sels de Bulgaria”, или „онези от България”. И въпре-
ки нападките на враговете им, се ползват с репутацията на 
устремени към съвършенството хора, действащи неизменно 
с оглед на изискванията за чисти помисли и действия, под-
чинени на съзнателното служене на Доброто, което е тъжде-
ствено на Божествената (космическата) любов и светлина. 

Противопоставянето на Доброто и победата му над Злото е съ-
щевременно и признаване за взаимната им обвързаност, по-
раждаща конфликт, но и мотивираща духовното израстване 
на личността чрез свободния нравствен избор и последова-
телната му защита, въпреки всички пречки в ежедневието и 
заплащането му дори с цената на живота.

Под влияние на „българската ерес” през ХI–ХIII век се тво-
ри духовен климат, основан на уважение към всеки човек 
като индивидуалност, верска търпимост и неприемане на со-
циалната йерархия като предопределяща съдбата на човека. 
Етиката на съзнателното, цялостно и последователно себеусъ-
вършенстване се представя като Стълба на битието, воде-
ща пряко към Рая.

Следвайки примера на богомилските проповедници, раз-
насящи, както се казва в Евангелието, из „целия свят словото 
на живота”, богомилите и съмишлениците им доказват устой-
чивостта и жизнеността на идеите, породили представата за 
нравствения човек като  богоподобен и раждащ Бога в себе 
си. Те сътворяват космополитна култура на свободната лич-
ност, непризнаваща ограниченията на социалните и църков-
ни догми, залагаща на правото на свободен избор на ценности 
и нравствен живот без експлоатация и диктат над мисълта.

Основното в учението на т.нар. народно или дуалистично 
християнство е възвишен хуманизъм, обърнат към всеки и 
всички. Той идеално се допълва от самокритичност и съзнание 
за лична отговорност пред Битието. Да изневериш на Доброто, 
означава да изневериш на Бога като всетворец и вседържател, 
но и на Божията искра в себе си.

Според видния български учен Йордан Иванов, Поп Бого-
мил е велик социален реформатор и един от големите благо-
детели на човечеството, чието име трябва да се впише в ана-
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лите на историята на лично място между другите благодетели 
на човечеството:

„Велика прозорливост и рядка доблест е било за Средните 
векове да се излезе с проповед за равенство на человеците, за 
борба против робството, крепостничеството, против съсловна-
та организация на обществото, осветени от държава и черква, 
борба против потисничеството на господарите и велможите 
над несвободния човек, обърнат на безгласна и безправна вещ. 
И ако новите времена с право изтъкват направените в това 
отношение придобивки за благото на човечеството, толкова 
повече не трябва да остане в забвение светлият лик на бъл-
гарския поп Богомил и неговият слаб глас за човешко равен-
ство и добруване през усилните и мрачни Средни векове.”24 

Но не ще да е бил слаб този глас, щом се е чувал в цяла 
Европа, създавайки предпоставките за нейния Предре-
несаносов разцвет и за по-късната победа на Реформаци-
ята. Той е тревожел цели векове царе, папи, патриарси, 
напомняйки за относителността и времетраенето на вся-
ка власт, но и за безсмъртието на вечния човешки глад за 
съвършенство. Тъй като историческата памет знае: онези, 
които се боят от свободната мисъл и горят книги, горят и хора. 
Ала никой не може да потуши огъня на познанието и човеш-
кия стремеж към добротворчество, солидарност, взаимопомощ 
и разбирателство.

24 Иванов, Йордан. Богомилски книги и легенди. София, Захарий 
Стоянов, 2007, с. 57-58.
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СЛАВЯНСКИЯТ ПРОБЛЕМ В БЪЛГАРСКАТА
ИСТОРИОГРАФИЯ

Павел Серафимов, гр. Пловдив

Съществуват три основни виждания относно градивните 
елементи на българския етнос. Възрожденци като Отец Паи-
сий гледат на народа ни като на една хомогенна общност, т.е. 
славяни и българи са едни и същи хора [1] c.54. В доста по-
ранната „Дуклянска Летопис” се прокарва виждането, че бъл-
гарите и славяните, наречени още готи, са две групи хора, 
които обаче говорят един и същ език [2] c.171.

Подобно е вярването на хора като Никола Йонков-Влади-
кин [3] c.4, Архимандрит Кирил Рилски [4] c.4, Д.П. Даскалов 
[5] c.15, Ганчо Ценов [6] c.178, Георги Сотиров [7] c. 17 и др. 
Тези изследователи разглеждат българския народ като една 
общност, която е изградена от различни по название, но де-
лящи един и същ произход групи, които в древността са били 
познати под названието траки, скити и др.

От друга страна, уважавани учени като Васил Златарски 
изключват напълно траките като един от градивните елемен-
ти на ранносредновековната българска държава, смятайки, 
че народът на Орфей е романизиран и впоследствие изчезнал 
от историческата сцена [8] c.88-89. Като значителни компо-
ненти на българската народност Васил Златарски счита само 
класифицираните като тюрки прабългари и дошлите по-ра-
но от север славяни [9] c.200.

Що се касае за третото виждане – определени учени при-
емат, че на територията на Дунавска България са се смесили 
три различни по произход етноса – прабългарите, славяните 
и остатъци от романизираното тракийското население. Теза-
та за трите компонента на народа ни е поддържана от Кон-
стантин Иречек (с известни уговорки) [10] с.80-82, Димитър 
Ангелов [11] c. 189-190, Иван Богданов [12] c. 114 и др.

Ако в миналото бе обърнато по-голямо внимание на раз-
витието на народностните названия, а и на особеностите на 
материалната култура на Балканите от Късната античност 
и Ранното средновековие, щяха да се спестят доста пробле-
ми и недоразумения по отношение на историята ни, а и по 



278

отношение на ролята на дедите ни в оформянето на езиците 
и културата на народи от славянската езикова група.

Днес името славяни се прилага за езикова група от около 
триста милиона души, които обитават различни държави. 
По времето на император Юстиниан I обаче това название е 
употребявано само за една определена група хора, обитаващи 
територии край река Дунав. Според уповаващия се на све-
денията на Теофилакт Симоката Ганчо Ценов, става дума за 
тракийското племе гети, които в по-ново време са получили 
името славяни – “Sclavos sive Getas: hoc enim nomine an-
tiquitus appellati sunt” – славяни, или гети, понеже с това 
име се наричали в старо време [6] с.14-15.

Ганчо Ценов пояснява също, че първоначално името сла-
вяни е било название на една група хора, т.е. не е било ко-
лективно име на славянската общност, от което най-сетне са 
се разделили имената на другите славянски племена – [6], 
c.178. Същото виждане се поддържа от британския учен Пол 
Барфорд – “The original term Sclaveni would seem to be a real 
tribal name (with a typical – eni plural ending).” [13] c.29.

Ценов прави още едно важно уточнение, а именно това, 
че названието славяни се налага и на други хора понеже от 
българите произлиза писмеността, която бива разпростране-
на сред други сродни народи [6] с. 178. Пол Барфорд вижда 
нещата по сходен начин, но за разлика от Ценов, поставя не 
разпространяването на писмеността като основния фактор 
за възникването на колективното име славяни, а по-скоро 
разпространяването на християнството сред народите, които 
днес са познати като славянски [13] с.29. Няма съмнение, че 
от всички сродни народи българите са първите, които при-
емат християнството и го разпространяват при малорусите, 
великорусите и сърбите.1

Всъщност, подобен модел на налагане на колективно име 

1 Названието малоруси се отнася за украинците. Те са първите 
хора, за които е употребено името руси. По време на Средновеко-
вието, дедите на руснаците са носили името московци, московити, 
а дори и по-късно, хора като Отец Паисий изпозват за руснаците 
названието москали. След времето на цар Иван IV (Иван Грозни), 
името руси, великоруси започва да се използва и за московците.
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е обяснен доста по-рано от римския летописец Корнелий Та-
цит. Старият автор разказва, че първоначално названието 
германи не е важало за цялата раса, а само за едно племе – 
тунгрите, наречени още германи. Чак след време названието 
германи се налага на цялата общност [14] Tac.Ger.2.

За жалост, политическата ситуация в миналото не 
позволява този споменат от Тацит модел на налагане 
на колективно име да бъде приет и за името славяни. 
От една страна, германската историческа школа пре-
дявава претенции към готите, които са де факто стари-
те гети – безспорно тракийски народ. От друга страна, 
важната роля на предците ни, като изконни притежа-
тели на името славяни, не се вписва с амбициите на 
царска Русия да се изяви като покровителка на сла-
вянските народи.

Впоследствие доста сведения бяха пропуснати, а други пък 
бяха представени в изкривен вид. Не бе обърнато внимание 
на това, че така наречените славянски племена берзити, езе-
рити, тимочани, стримони, друговити не са споменати в 
земите на север от Дунав, дори напротив, древни варианти на 
тези племенни имена присъстват в работи на Херодот и Пли-
ний, които локализират описаните от тях хора на юг от река 
Дунав дълги векове преди времето на Юстиниан I, Прокопий 
Цезарийски и Йордан.

За племе стримони пише Херодот [15] VII.75. Плиний съ-
общава за другери, бризеи [16] IV.40, а също така и за тима-
ки, като съседи на мизите [16] III.149. Съседи на мизите са и 
сгаугдите [16] IV.41. Не на последно място трябва да се доба-
вят озериатите, азериатите [16] III.148, III.139. 

Едва ли може да се отрече сходството на имената стри-
мони, друговити, берзити, тимочани, сагудати, езерити 
с древните балкански етноними стримони, берзеи, другeри, 
тимаки, сгаугди, азериати. Въпреки че съответствията не са 
никак малко, този въпрос не е разгледан обстойно в миналото.

Не е обърнато внимание и на друг проблем – описанието 
на външния вид на старите славяни в никакъв случай не е 
описание на северен народ. Прокопий Цезарийски твърди, че 
телата на славяните не са прекалено бели, нито пък косите 
им са светло руси. Употребен е един интересен епитет за цве-
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та на косата – ύπέρυθροί – червеникави [17] Proc. VII.xiv.27. С 
такава коса старият автор Ксенофан описва траките [8] с.29. 
Реално обаче, както под ύπέρυθροί, така и под ξανθοί, не се е 
разбирало червенокоси, руси, а по-скоро кафяви, кестеняви (с 
червеникав отенък).

Древното значение на ξανθοί е кафяви, връзка намира-
ме с глагола ξανθίζω – препичам, правя кафяв, а също и с 
ξανθοδερκής – с кафяви очи [18] с.534. Едър ръст, лека пиг-
ментация на кожата и кафява коса са белези на тип, който 
преобладава при траките. Това може лесно да се установи, ако 
разгледаме внимателно фреските от гробниците в Казанлък, 
Александрово, Силистра и т.н. Бистонските жени са наречени 
ξανθαί (имащи кафяви, кестеняви коси) [8] с.29, а има дори 
тракийско племе Ξάνθοι [19] c.333. Както старите гърци, така 
и старите римляни са били предимно хора със сравнително 
тъмна пигментация на кожата и черна коса. За древните оби-
татели на Рим и Атина кафявите, кестенявите коси са били 
светли и, поради това виждане определенията ύπέρυθροί, fla-
vi, ξανθοί/ξανθαί понякога биват тълкувани като руси, рижи, 
червенокоси.

Има и други описания на старите славяни, които дават ин-
дикации, че те принадлежат на тракийската общност, обита-
вала Балканите. Прокопий съобщава, че някои от славяните 
влизат в бой голи до кръста– [17] Proc. VIII.xiv.25-27. Точно 
така са представени някои от гетите/даките на паметника от 
Адамклизи, Румъния. Изследователят Андрей Киряков уста-
новява интересни общи неща във военното дело на траките и 
старите славяни. Благодарение на различни изображения по 
вази от Античността, ние знаем, че траките носят две копия. 
С две копия са описани и старите славяни – [20] с.95. Андрей 
Киряков намира и други паралели между траки и славяни 
в работата на летописеца Псевдомаврикий. Този автор съоб-
щава, че жените на славяните слагат край на живота си след 
смъртта на съпруга. Същият обичай е регистриран при тра-
ките около хилядолетие по-рано. Херодот (V.5.) твърди, че за 
тракийските жени е въпрос на чест да последват своя мъж в 
отвъдното [20] с.95.

Поредният игнориран детайл, позволяващ да се разгадае 
идентичността на старите славяни, получаваме от Теофил-
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акт Симоката. Той не само отъждествява гети и славяни в три 
свои книги, но дава и титлите, носени от славянските благо-
родници – става дума за ρῆγα, като посочва, че тя принадле-
жи на езика на варварите [21] c.101, (бел.86). Титлата ρῆγα 
има същата основа, както и тракийското лично име Ῥίγμος, 
а и Рῆσος, за което Владимир Георгиев смята, че притежава 
значение цар [22] с.92. Същото виждане се споделя и от Иван 
Дуриданов, който определя Rhesus като идващо от ие.*rēg 
[23] с.80.

Самото име Σκλαβηνοι – славяни/славени може да се оп-
редели като тракийско по характер. Коментирайки опреде-
лени балто-славянски формации, като например жителските 
имена на основа – ēn, Иван Дуриданов отбелязва идентичния 
начин на постройка на Критѣне и др. с Βεσσοπαρηνοι- жители 
на Bessapara, като добавя, че се касае за балто-славяно-тра-
кийска успоредица в словообразуването [24] c.31-32. 

Що се касае до корена слав/слов, той присъства в 
епиграфски паметници от времето на Античността. Един от 
майсторите на Рогозенското съкровище е Δισλοιας /Дислойас. 
Лариса Бонфанте смята, че името е теофорно и съотвества на 
славянското Богослав [25] с.156-157. Частицата σλοιας може 
да се обясни със стблг. славити, словѫ – славя, прославям. 
Акад.Вл. Георгиев предлага тълкуване със стблг. словлен, 
рус.ц.сл. словлю, като добавя, че значението на името Δισλοιας 
е – „славещ (бога) ΔΙ” [26] c.36.

Коренът слав/слов присъства и в други тракийски име-
на. В началото на II век в земите на гетите е документира-
но името Sclaietis – C.I.L. III C VI. Макар надписът да е от 
тракийски земи, Ханс Крае определя името като илирийско, 
без обаче да представи аргументи за виждането си [27] c.103. 
Sclaietis не е нищо друго освен латинизираното предаване 
на Славетис/Славитис, а то от своя страна се явава форма 
на българското име Славит. За жалост, този изключително 
важен за нашата история надпис остава неизвестен за изсле-
дователите на миналото ни.

Значителна подробност, играеща роля в разгадаването 
на идентичността на старите славяни, е тяхната територия. 
Според Йордан те обитават земи от Новиодунум (Словения), 
Мурзианското езеро (Осиек, Хърватия) до Днестър (на изток) 
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и до Висла (на север) [28] Jord.Get.35. Тази територия съвпада 
напълно с владенията на тракийското племе гети. Страбон 
пояснява, че съседи на германското племе свеви са гетите 
[29] Strab.VII.3.1. Старият автор добавя и това, че земята на 
гетите започва като една тясна ивица край двата бряга на 
Истърa (Дунав), минава край Херкинската гора (Шварцвалд), 
после се разширява и достига границите на тирегетите [29] 
Strab.VII.3.1. Тирегетите са клон на гетите, обитаващи земи 
край река Tyras (Днестър). 

По времето на Юстиниан I няма славяни нито в земите на 
Словения, нито в тези на Словакия, Чехия, Полша. Тези тери-
тории са обитавани от многобройните племена на венетите. 
Точно венетите, а не старите славяни, са предци на словени, 
словаци, поляци и др. Тази изключително важна подробност е 
често игнорирана от хората изследвали нашето минало.

Венетите са населявали Западните Балкани, определени 
територии на Италия, Словения, Словакия, Хърватско, Пол-
ша, част от Германия и северозападните региони на днешна 
Русия. Един от първите автори, чиито сведения могат да се 
използват за локализиране на венетите, е Херодот. През V век 
преди Христа той споменава илирийския народ венети (ене-
ти) край Адриатическо море [15] Her.I.196, Ἐνετῶν τῶν ἐν τῷ 
Ἀδρίῃ [15] Her. V.9. Херодотовите венети (енети) са обитавали 
земите на днешните Италия и Словения.

За тези живеещи в съседство с етруските хора Плиний Ста-
ри разказва, че са от троянски произход [16] Plin. III.130. По-
точен е Страбон, който обяснява, че след Троянската война, 
пафлагонците венети (eнети) се съюзили с троянците, а по-
сле заедно с траките са отпътували за земите край Адриати-
ческия залив [30] Strab.XII.3.25. Отново Страбон споменава 
яподския град Вендум (без да го свързва директно с венетите) 
и добавя, че хората от този регион са бедни и носят татуиров-
ки, подобно на траките и илирите [28] Strab. VII.5.4.

На север от Вендум е Lacus Venetus -Венетското езеро (Констанц, 
или Бодемзее) [31] Mell. III.2. Птолемеевите τὰ Οὐενεδικὰ ὄρη – Ве-
недски планини, са северните части на Карпатите (територия 
на Полша и Словакия) [32] Ptol. III.5, Οὐενεδικὸς κόλπος – Ве-
нетски залив е на Балтийско море (Полша) [32] Ptol. III.5. На 
запад от Вендум старите автори локализират Венетските 
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Алпи – “Alpias Iuliarum quas Venetas apelabat antiquitas.” 
[33] Amm. XXXI.16.7.

През I век римският автор Корнелий Тацит прави кратко 
споменаване на народ венеди / венети на територията на 
Стара Германия и определя тези хора като принадлежащи 
към германите [14] Tac. Ger. 46. Класификацията не е въз 
основа на сведения на други, по-стари автори, нито пък въз 
основа на езика и религията. Тацит смята народа венеди / 
венети за германски поради това, че тези хора имат посто-
янни жилища, носят щитове и не скитат като сарматите [14] 
Tac.Ger. 46.

Клавдий Птолемей също познава венедите / венетите 
и ги локализира в Европейска Сарматия, тяхната западна 
граница се явява река Висла. Птолемеевите венети са на-
речени огромен народ, чиито земи на север опират до Венет-
ския залив, други венети обитават и поречието на Висла, 
като недалеч от тях- на север от Карпатите, са засвидетел-
ствани бесите (или по-точно колония на дошлите от Тракия 
беси) [32] Ptol. III.5. Доста по-късно Йордан потвърждава мес-
тоживелището на венетите, споменавайки, че те заемат огро-
мна територия, която започва от изворите на река Висла [28] 
Jord. Get.V. 34.

Невъзможно е такъв многолюден народ като венетите, раз-
простиращ се от Балтийско до Адриатическо море, да изчез-
не безследно и за кратко време на негово място да се появи 
друг огромен народ наречен славяни. По-логично е да се 
допусне, че хората наречени от Тацит, Птолемей, Пли-
ний и др. венети, в по-късни времена приемат името 
славяни, което от своя страна по право принадлежи на 
техните южни съседи – северните тракийски племена. 

Хората наречени славяни – Sclavos, Σκλαβηνοι, Σθλοβηνοι, 
Σθλαβηνοι, са от групата на гетите. Поради идентичния език 
и култура на гетите-славяни с тези на тракийски племена 
под римска власт – бризеи, другери, тимаки и др., последните 
също са наречени славяни, без те самите да се разпознават 
като такива.

Фактът, че гетите-славяни стават най-известни поради по-
бедите си над римската армия, тяхното име се приема охот-
но от съседите им венети. Това обаче е бавен процес, чието 
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начало е положено в земите на Словения през VII век. B 
житието на Св. Колумба говори за “Venetorum qui et Sclavi 
dicuntur” [21] c.60. 

Чак през XII век територии от Полша и Германия ca 
наречени Славиния и биват споменати славяни там от Сак-
со Граматик [34] c. 185, 301, 314. Доста по-късно името славя-
ни започва да се ползва и за хора като украинци и руснаци – 
около хиляда години след първото спомеваване на Sclaietis/
Склаветис в Южна Дакия.

На пръв поглед изглежда странно хората, които най-рано 
са наречени славяни, да загубят това название и впоследствие 
то да бъде използвано за други общности от друга територия. 
Прецеденти за този „феномен” обаче има, нашите северни 
съседи румънците са ярък пример. Названието Румъния е 
сравнително ново и има за основа Roma-Рим. В същото време, 
изконните наследници на римляните носят названието ита-
лианци.

Същият процес на замяна на изконното име се наблюдава 
и с развитието на етнонима келти. По начало той принадле-
жи само на галите. В старите исторически извори ирландците 
и шотландците никога не са наричани келти. За първи път 
те са назовани така около две хиляди години след най-ранно-
то споменаване на етнонима келти. Джордж Бюкянън (1506-
1582) и Едуард Луид (1660-1709) са хората, класифицирали 
ирландци, шотландци и др. като келти [35] с.8.

В такъв случай не бива да се учуваме, че макар името сла-
вяни по начало да принадлежи на северните траки-гетите, 
по-късно то е станало колективно название на друга група 
хора – венетите, които се явават предци на поляци, чехи, сло-
вени и др. Механизмът на промяна на имената е ясен, но в 
миналото, по политически причини, бяха приети погрешни 
теории, които обаче бяха удобни както на германската, така 
и на руската историческа школа.

Още през XVIII век учените Шльоцер, Тунман и Енгел 
налагат виждането, че българите нямат нищо общо със ста-
рите славяни, а са тюрки. По-късно Шафарик, Иречек и др. 
автори подкрепят в основни линии това виждане, като има 
разногласия по отношение на това дали българите са дейст-
вително тюрки, или пък татари, угро-фини [36] c.57. Реално 



285

погледнато няма нито исторически извори, нито антропологи-
чески, или езиковедски изследвания, доказващи, че старите 
българи са тюрки, татари, или угро-фини. От друга страна 
Шафарик, Иречек и др. автори определиха чехи, поляци, сло-
вени като предци на старите славяни, споменати от Прокопий 
Цезарийски, Теофилакт Симоката и др., без да има доказа-
телства за това. Нито Прокопий, нито Симоката споменават 
селища на славяни в териториите на Словения и Полша. За 
доказателство се смяташе едно твърдение на Йордан относно 
това, че венети е най-старото, а и общо име за хората, които 
заедно със старите българи постоянно нахлуват в Римската 
Империя. 

Йордан обаче не е посещавал никога земите на север от Ду-
нава, няма сведения и да е пътувал из териториите край Ал-
пите, Балтийско Море и т.н. За разлика от Йордан, Прокопий 
Цезарийски е непросредствен свидетел на описаните от него 
събития и дава различни сведения. Придружавалия генерал 
Велизарий летописец твърди, че в дълбока древност славяни-
те и антите са имали общо име – спори. Джордж Вернадски 
прави асоциация между названието спори и сарматския ет-
ноним спали [37] c.67, бел.16. В този дух трябва да се добави 
свидетелството на Прокопий, че сарматите спадат към се-
мейството на гетите [38] Proc. III.ii.2-3. Същите тези гети 
Теофилакт Симоката идендифицира със славяните, които на-
падат окупираната от Рим Тракия “Getae sive Sclavi Thraciae 
finitam incursant” [6] c.14-15. Нито Симоката, нито Прокопий 
споменават за нападения на венети понеже венетите са от-
делна група, която обитава различни територии от тези на 
славяните и антите. За името на антите също трябва да се 
поясни, че не е ново, етноним анти е споменат от Плиний 
Стари още през I век [16] Plin. VI.35. Чавдар Бонев разглежда 
антите като преселници от Тракия, по-точно племето абанти, 
чието име Бонев тълкува като преселници от Аба [39] c.27. 
Дали това е така ще разберем чрез по-подробни изследвания 
и сравнения на материалната култура от Южните Балкани и 
Черноморските степи.

В миналото твърде малко изследователи обърнаха 
внимание на разделението на венетите, антитее и старите 
славяни, на това, че се касае за отделни групи, които имат 
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своя различна история. Амбициите на руските императори 
също не позволиха да се изясни кои са старите славяни и 
защо тяхното име се налага над венетите – предци на русна-
ци, поляци, словени и др. Старобългарският език бе наречен 
старочерковно-славянски и в по-късни времена бе наложено 
внушението, че това е бил общ език за всички хора от славян-
ската езикова група. Не бе обърнато внимание на създаде-
ния през XVIII век „Леξнконъ Славено-рωсскiи”. В тази своя 
работа украинецът Павмо Беринда посочва като славянски 
думите азъ, агньцъ, баснъ, бисеръ, докато техните руски 
(украински) съотвествия са я, баранъ, казка, жемчугъ [40] с. 
5-7. Едва ли някой може да оспори, че думите азъ, агньцъ, 
баснъ, бисеръ принадлежат на старобългарския език. Едва 
ли би оспорен и фактът, че по време на Ранното среднове-
ковие израза ѧзыкъ словѣньскь важи само за нашата реч, 
а под словѣнскы книгы, τά Σθλοβενικά γράματα се разбира 
българската писменост.

Замяната на названията славянски с български е логична 
и закономерна, тя не е някакво странно, необяснимо явление, 
а процес, който е манифестиран и на други места като напри-
мер Британия. През Късната античност и Ранното среднове-
ковие тя е завладяна от англите и саксите. Те са две групи, 
носещи различни имена, но принадлежащи на една и съща 
общност, чиито корени са в Северна Европа. Понеже името 
на англите е по-популярно, в последствие то се налага и дър-
жавата бива наречена Англия, а не Англо-Саксония. По съ-
щия начин името на българите (потомци на старите мизи), 
се налага, докато това на славяните – старите гети, бива изо-
ставено.

На Балканите, по време на Ранното средновековие не се 
смесват три различни народа, а три групи делящи общ произ-
ход – траките, намиращи се под римска власт, гетите, нарече-
ни славяни, и мизите, чието име е отъждествявано с това на 
българите в продължение на повече от хиляда години.

Нека не забравяме свидетелството на Страбон, че гетите 
и мизите обитават земи както на север, така и на юг от река 
Дунав [29] VII.3.1 Старият автор уточнява, че гетите говорят 
същия език, както и останалите траки [29] Strab. VII 7.3.10. 
Приемем ли, че през 680-681 година става обединение 
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на роднини, става ясно защо Дунавска България се 
консолизира така смайващо бързо и успява да се пре-
върне в държава, която е способна не само да съперни-
чи, но дори и да удържи победи над Римската империя 
(Византия). 

Приемем ли, че през 680-681 година става обединение на 
роднини, се изяснява и мистерията с „изгубването” на езика 
на старите българи. Неоспорим факт е, че ранносредновеков-
ните римски летописци не споменават нито един топоним 
в земите ни, обясним на тюрски или ирански език [41] c.69. 
От друга страна, Плиска и Преслав са названия с българска 
етимология, а освен това има сведения за съществуването на 
тези селища през IV-VI век [41] c.50**, [7] c. 5, [42] c.542. По 
това време територията между Стара планина и Дунавa е 
обитавана предимно от тракийско население.

 Езикът, който говорим днес, е развит вариант на речта на 
траките, към които спадат гетите наречени още славяни, и 
мизите, познати и като българи. Хилядолетия наред тра-
ките живеят в съседство с венетите – предци на слове-
ни, словаци, поляци и др., като несъмнено им оказват 
силно влияние във всяко отношение. 

Взаимоотношенията на траки и венети са поне от Бронзо-
вата епоха, знаем за това от свидетелствата на Страбон, кой-
то разказва как траки и венети заедно колонизират земите 
край Адриатическия залив [30] Strab. XII.3.25. Споменатият 
от Птолемей град Сети дава носи безспорно тракийско име, 
но е на територията на обитаваната от венети Германия [42] 
c.624. По време на Късната античност, поради популярността 
на алтернативното име на гетите – славяни, то е прието и от 
венетите и след време се превръща в колективно име на ези-
ковата общност. 

Фактът, че българският език показва прилики със словен-
ски, полски, чешки и т.н., не ни дава право да кажем, че по 
време на Късната античност дедите ни са били едно цяло с 
предците на словените, чехите и поляците. По-скоро може да 
се каже, че траките са били роднини на венетите – предшес-
вениците на словени, поляци чехи и др. Аналогична е прили-
ката на немския език с датския, но фактът, че и двата езика 
принадлежат на германската група, не ни дава право да ка-
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жем, че Гай Юлий Цезар се е сражавал с викинги. Макар дат-
чани и немци да са роднини, те имат своя, различна история 
и свои територии. 

Древното название на определен исторически народ*** и 
дефиниции от лингвистиката не бива да се смесват! Време е 
старите теории да се преразгледат, за да се отхвърлят нало-
жените шаблони и най-накрая българите да получат своето 
истинско място в оформянето на историята и културата на 
Европа.
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