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ПРЕДГОВОР

На 24-25 ноември 2018 г. Сдружение „БЪЛГАРИЯ – ДУХ И 
КУЛТУРА” проведе ХХIII-та национална конференция „Бъл-
гария в световната история и цивилизация – дух и култура” 
под наслов „Паметни събития и личности“. Както обикновено, 
форумът събра в Пленарна зала на Община Варна изследова-
тели от Варна, София, Пловдив, Казанлък, Разград, Силистра 
и други градове на страната. Те изнесоха доклади с най-нови-
те си проучвания по темите на конференцията, чийто акцент 
тази година бяха кръгли годишнини на значими исторически 
събития и личности. По традиция, събитието беше тържест-
вено открито с изпълнения на любими патриотични българ-
ски песни от хор „Морски звуци”. Начало на конференцията 
даде с приветствено слово Кристин Спасов – главен експерт 
в дирекция „Култура и духовно развитие” на Община Варна, 
който изрази благодарността на варненската общественост 
към организаторите и участниците в работата на това култур-
но и научно събитие, подчерта значимостта и разнообразието 
на темите в тазгодишната програма. 

В навечерието на форума направихме представяне на но-
вата книга на Петко Атанасов – изследовател, издател и дъл-
гогодишен участник в нашите конференции. Книгата му 
„Величието на Константин и нашата участ” е проникновено 
изследване със съществен принос в българската историогра-
фия.

За нас е чест, че видният историк проф. Асен Чилинги-
ров изпрати от Берлин изключително интересния си доклад 
„Апостол Павел, Филипи и Филипопол – историята на една 
фалшификация“, прочетен от д-р Юлия Боева, с която са 
близки приятели.

Праисторическата тема в програмата отново привлече вни-
манието на аудиторията с проучвания за важното място, което 
древните цивилизации по българските земи имат в историята 
на европейската цивилизация. С голям интерес беше посрещ-
нато участието на един от най-добрите изследователи на Юж-
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ното Черноморие – д-р Атанас Орачев, създател и уредник на 
Музея на котвата в гр. Ахтопол. Своя доклад „Отпадните ме-
тали в Черноморска Странджа и проблемите на древната ме-
талургия” той посвети в памет на проф. Руси Русев, с когото 
ги свързва дългогодишна изследователска работа. Нови изво-
ди за Одриската държава и праисторическите морски култури 
Хаманджия и Варна представи Светлозар Попов.

По повод 1300-годишнината от победата на Тервел над ара-
бите през 718 г., проф. Добрин Денев от София направи свой 
прочит на знаците върху пръстена на владетеля в доклада си 
„Тервел или триумфът на България”. Оригиналният подход 
на историка Петко Добрев от Силистра при разглеждане на 
нашето минало привлече вниманието на аудиторията с темата 
„Българският владетел Крум – идеал за държавник”. С чест-
ването на 1125 години от провеждането на Преславския цър-
ковно-народен събор от 893 г. беше свързан докладът на д-р  
Веселина Вачкова – един от най-очакваните лектори в нашата 
конференция. По повод 140-годишнината от Руско-турската 
освободителна война, Екатерина Пейчева представи събития-
та през погледа на художниците, които са я отразявали. Пър-
вият ден от програмата завърши с представянето на новата 
книга на Стоян Райчевски – „Раковски”, като авторът насочи 
вниманието на аудиторията към приноса на големия възрож-
денец в историческите проучвания. 

И тази година имахме силен етноложки блок с участието 
на д-р Юлия Боева – „Праисторически символи в свиленици-
те от Софийско”, на Славян Стоянов от Варна – „Българска-
та везбена традиция”, д-р Росен Гацин – „Демоните в пред-
ставите на българския Северозапад”. Ученическият екип на 
младите етнолози от Хуманитарната гимназия с ръководител 
Елеонора Николова за поредна година представи резултатите 
от проучванията си – „Живи спомени в с. Аспарухово”. Деве-
токласничките Ася и Симона Андрееви от Разград запознаха 
аудиторията с новото си изследване – „Хърцойски мотиви”. 
Много е вдъхновяващо да се чуят от една трибуна утвърдени 
автори и млади хора, тепърва прохождащи в научно-изсле-
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дователската работа, които не отстъпват по задълбоченост и 
компетенция на представените теми.

Сериозно внимание в програмата на конференцията беше 
отделено на краеведските доклади, свързани с историята и 
културното развитие на Варна. С голям интерес беше приета 
презентацията на Ивелин Михайлов „Проектът „Исторически 
парк“ – генератор на българския дух и култура“. Той предста-
ви основните цели на грандиозния проект и основните мо-
менти от изграждането му край с. Неофит Рилски, Варненско.  

С поглед към древната история и духовния път на българи-
те бяха докладите на Валентин Вътов от Пловдив, Спас Мав-
ров от Казанлък, Дарин Божков от Трявна.

Успешно приключи 23-та национална конференция „Бъл-
гария в световната история и цивилизации – дух и култура”. 
Във всички участници в събитието остана удоволствието от 
срещата с изследователския дух и резултатите от новите про-
учвания за българската история, радостта от общуването със 
съмишленици по родолюбие. Естествено, част от докладите 
са дискусионни и предизвикват противоречиви мнения – та-
къв е характерът на форума. Целта на конференцията през 
годините винаги е била да се търси историческата истина за 
нашето минало – премълчавана и фалшифицирана. 

Ние като организатори сме удовлетворени от големия ин-
терес на изследователите към нашия форум и желанието им 
да участват в него, от високото научно ниво на представените 
доклади и презентации. Стремежът ни е те да стигнат до ши-
роката аудитория на интернет пространството, като ги публи-
куваме в сайта на конференцията, във фейсбук страницата на 
сдружението.

Докладите в сборника имат приносен характер за българ-
ската историография, тъй като авторите задълбочават и до-
развиват проучванията за пътя на българите през вековете, 
обогатяват картината на значимите постижения на народа ни 
по този път. 

Даниела Василева, 
Сдружение „БЪЛГАРИЯ – ДУХ И КУЛТУРА”
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АПОСТОЛ ПАВЕЛ, ФИЛИПИ И ФИЛИПОПОЛ –
ИСТОРИЯТА НА ЕДНА ФАЛШИФИКАЦИЯ

Проф. Асен Чилингиров, Берлин

Първото пътуване на апостол Павел в Европа през 51 г. се 
счита за най-важното събитие в историята на европейското 
християнство, а от там и за начало на последната голяма епо-
ха в нашата цивилизация. Макар че за това пътуване разпола-
гаме с неоспорими сведения от главния извор за него – кни-
гата Деяния на светите апостоли, неотменна част от Новия 
Завет – някои подробности за него са предмет на спорове сред 
историците и богословите, продължаващи и до днес.

В ХVI глава от Деянията на светите апостоли са посо-
чени точно и ясно целите и задачите, поставени пред апос-
тола, но също са обозначени съвсем прецизно главните мес-
та – страни и градове, които той посещава по време на това и 
следващите си пътувания, а така също имената на народите, 
с чиито представители той влиза в контакт. Те са засвидетел-
ствани от текста на пътните бележки за тези пътувания и ние 
разполагаме с достатъчно доказателства, които потвърждават 
евангелския разказ. Тези доказателства противоречат на ин-
терпретациите на текста, които представят богословите от 
всички християнски конфесии и останалите учени и полити-
ци в Европа. Още в началото на разказа в Деянията на све-
тите апостоли се дава точно определение за целта на пър-
вото пътуване – страната на македонците, както и името на 
народа, сред който той е изпратен да донесе Благата вест на 
Христовото Слово – македонците. В този най-важен за нас 
исторически извор народите и страните, сред които апостол 
Павел проповядва Християнското учение, са точно разгра-
ничени – също както точно са разграничени резултатите от 
неговите проповеди, включващи създаването на църковна ор-
ганизация сред тях. 

В ХVI глава на Деянията на светите апостоли е спомена-
та точно целта на първото пътуване и името на града, посетен 



9

от него в началото на пътуването му – Филипи. Името е посо-
чено в евангелския разказ, където се казва, че той е „първият 
град на тая част от Македония”, а в текста са отбелязани 
също редица особености от топографията, устройството на 
този град и важни негови отличителни черти, свързани със 
социалното положение на неговите жители, с техния бит, но и 
с управлението му, като заемaщите висшите административни 
постове в него са наречени в гръцкия текст архонти/князе, а в 
старобългарския превод – воеводи. Между тези особености е 
и реката край града, при която се намирало молитвено мяс-
то на иудейската община, където апостолът е държал първата 
си проповед на европейския континент и в която е кръстил 
първата християнка в Европа – Лидия. По-нататък в текста 
(Деяния 20: 5-6) става ясно, че тази река е била плавателна, 
защото при второто си пътуване апостолът и спътниците му 
са отплавали от Филипи.

Всички тези особености противоречат на идентифициране-
то на този град с малкото по време на пътуването на апостол 
Павел градче Филипи, или Кринидес, както градът е наричан 
от местното население. Близо до съвременния град Филипи 
през античността е имало град, нарeчен от Филип II Маке-
донски с името Филипи/Филипопол. Точно до него в 42 г. пр. 
Хр. е станало най-голямото сражение в античността – битката 
между войските на убийците на Юлий Цезар, Касий и Брут 
от една страна – и войската наАнтоний и Октавиан Август от 
друга. Градът е бил опожарен, разрушен до основи и напус-
нат от населението. Няколко десетилетия по-късно на същото 
място се изгражда римски кастел, новозаселен с римски коло-
нисти-ветерани, пенсионирани римски войници. Според ис-
торическите извори, този кастел никога не е имал автономен 
статут, в него не е имало нито автономна власт начело с кня-
зе или воеводи, нито съдилище и тържище, каквито е имало 
само в големите градове на империята. Той нито по време на 
първото пътуване на апостол Павел, нито преди или след това 
е бил „главен град” на тая или на която и да е част на Македо-
ния. Главен град на римската провинция Македония по това 
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време е бил Амфиполис до устието на Струма. А по време на 
първото пътуване на апостол Павел главен град на друга част 
от страната на македонците, при това най-голямата ней-
на част, е бил наименуваният също от Филип II Македонски 
най-стар и най-голям неин град, съществуващ непрекъснато 
от близо осем хилядолетия и до днес.

Именно Филипопол е бил през античността и среднове-
ковието единственият известен на всички образовани съвре-
менници град, носещ това име – независимо от многото дру-
ги имена, с които е бил наричан през своята дълга история: 
Тримонциум, Плъвдив, Пълден и Филибе. А той лежи на 
брега на най-голямата и единствена (освен Дунав) плавател-
на до преди век и половина река на Балканите. Тази река е 
свещената река на народа, живял в тези земи от най-дълбока 
древност. Нейното име е било на езика на този народ Хебър, 
а елините го изговаряли Еврос – това име те са дали на на-
шия континент, Европа. На брега на тази река, до градската 
порта на Филипопол, се е намирало и молитвеното място на 
йудейската община, към което се упътил апостол Павел. Мал-
ко по-късно там била изградена първата синагога в Европа 
със запазена и досега подова мозайка с най-старото и най-
голямо изображение на свещения за йудеите седмосвещник. 
Нейните основи бяха запазени до неотдавна, преди да бъдат 
отстранени и на тяхно място да бъде построен жилищен блок. 
Близо до синагогата се намира и най-голямата след катедра-
лата „Св. Петър” в Рим раннохристиянска църква в Европа, 
чиито основи и подови мозайки бяха открити неотдавна. И за 
разлика от Филипи/Кринидес, във Филипопол са намерени и 
раннохристиянски погребения с надписи и християнски сим-
воли дори от II, III и IV век.

Въпреки противоречията за идентификацията на Филипи/
Кринидес с посетения от апостол Павел град, историците, 
богословите, но и политиците – не на последно място и бъл-
гарските – я поддържат непоколебимо с подкрепата на нау-
ката, църквата и медиите в цял свят. Тази идентификация не 
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се дължи на случайно смесване на имена, нито е ново явле-
ние, а има много стара история – по-стара от едно и половина 
хилядолетия. И има последствия, засягащи цялата духовна и 
материална култура на нашата съвременна цивилизация. Тук 
ще се спрем само на последното действие от тази история, 
стигаща до последните дни и седмици, но по всяка вероят-
ност продължаваща и след тях.

В 1885 г. в единственото по това време гръцко научно спи-
сание е отпечатана статия на любителя-археолог от Фили-
пи – тогава на територията на Османската империя – Ставрос 
Мерцидис, посветена на историята и топографията на родния 
му град. Дванайсет години по-късно излиза и по-разширено-
то негово изследване на същата тема във вид на монография, 
вече издадена в „Константинопол”, отпечатана със средства-
та на спомоществуватели, сред които на първо място е Цари-
градският (Вселенски) патриарх. В статията и в монографията 
Мерцидис публикува 49 съчинени от него надписи, за които 
твърди, че открил във Филипи, без да подкрепи сведенията си 
с никакви доказателства, снимки или чертежи. Тях никой друг 
не е виждал, не са показвани в никакви частни или общест-
вени колекции и музеи. Както статията, така и монографията, 
като компрометиращи гръцката наука, се изтеглят от всички 
обществени и частни библиотеки в Гърция още преди края 
на ХІХ век и се унищожават, а библиографските данни за тях 
и сведенията за тяхното съществувание предавам според ци-
тати и съобщения в научната литература, дадени от автори, 
които са ги ползвали. 

Спорът за идентификацията на град Филипи открива пос-
ветената на него статия от д-р Йохана Шмит в излезлия през 
1938 г. том 38 от основния научен справочник за Античност-
та, многотомния Енциклопедичен речник на Паули-Висова. В 
статията тя изрично подчертава, че определението за Филипи 
като „първият град – римска колония” не може да се свърже 
с малкия римски кастел Филипи/Кринидес, понеже първият 
град в Европа, който апостолът посещава, е пристанищният 
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град Неапол, съвременният Кавала, а първият град на про-
винцията Македония е бил Амфиполис. От моя страна ще до-
бавя само, че в единствения първичен извор за пътуването на 
апостол Павел, Деянията на светите апостоли, местополо-
жението на посетения от апостола град е описано точно: там 
изрично се казва, че Филипи е „главен град на тая част от 
страната”, като под страната се разбира Македония, в коя-
то страна Бог е изпратил апостола да предаде Благата Вест 
на Христовото Слово. Главен град на тази страна е бил през 
цялата античност градът, известен днес под името Пловдив, 
в миналото наричан също Тримонциум, Плъвдив и Пълден, а 
по време на османското владичество – Филибе.

В този смисъл за мен беше важно да знам доказателства-
та, с които Мерцидис подкрепя своята теза и които – ако се 
съди от почти повсеместната подкрепа, която тя получава не 
само сред гръцката общественост – би трябвало да са твърде 
важни и съществени. Въпреки всички мои усилия, не можах 
да се добера нито до една от двете публикации на Мерцидис. 
Чак при подготовката на моята студия Още веднъж за Филипи 
или Филипопол, този въпрос и за мен се изясни. Проф. Петер 
Пилхофер, ръководител на немско-гръцката научна група за 
изследване на социалната и културно-политическа история 
на Филипи дава за първи път сведения за съдбата на тези пуб-
ликации. След като и той цели две десетилетия търсил публи-
кациите на Мерцидис по всички библиотеки, накрая открил 
екземпляр от книгата в библиотеката на Френския колеж, 
както и единствения неунищожен екземпляр от списанието в 
библиотеката на Германския археологически институт в Ис-
танбул, от където получил фотокопие. 

Професорът в Парижката Сорбона Луи Робер (1904-1985), 
най-видният специалист по антична и ранносредновековна 
епиграфика от втората половина на ХХ век, също си е 
направил труда да издири двете „безследно изчезнали” 
публикации на Мерцидис. Той предава пълния текст на 
фалшивите 49 надписи в една своя голяма студия от 1939 г., 
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препечатана също и в събраните му съчинения – екземпляр от 
нея имах и аз възможност да ползвам в Берлинската държавна 
библиотека. Робер квалифицира публикациите на Мерцидис 
като единствена по рода си нагла и безсрамна фалшификация, 
без прецедент в науката. Сред тези мними надписи, за които се 
съобщава, че били преписани от надгробни плочи, саркофази 
и разни дарствени предмети, са също и два надгробни надписа 
с имената на „първата покръстена християнка в Европа 
Лидия” и на „тъмничаря Стефанас, покръстен от апостол 
Павел”. Останалите също гръцки надписи били според 
Мерцидис върху жертвени предмети, посветени на разни 
личности и божества от елинския (според Мерцидис гръцкия) 
пантеон – от царя на одрисите Севт, Полигмот (Polygmot) 
от Тасос, Лизимах и Аристофан, до Стаций (Statius) и Федр 
(Fedrus). Въз основа на тези нескопосани фалшификации 
проф. Робер смята за изключено дори и най-слабо запознатият 
с античната класика читател да бъде заблуден, че те могат да 
бъдат автентични.

Както проф. Робер, така и проф. Пилхофер квалифицират 
тези фалшификации като резултат на болезнена амбиция и 
като частен случай, без да могат (или да искат!) да забеле-
жат целите, които авторът им преследва, като за дейността 
си получава подкрепата на върховната църковна организация. 
Акцията с публикациите на Мерцидис, финансирани и поощ-
рявани от Цариградската патриаршия, но и от централното 
ръководство на гръцката наука, е насочена срещу дейност-
та на Българската екзархия, която с референдум сред насе-
лението в Османската империя се отделя от попечителство-
то на Цариградската патриаршия и е обявена от останалите 
православни църкви за схизматична – а ще остане такава до 
1953 г. Цариградската патриаршия има за цел да докаже, че 
населението на Южна Тракия е гръцко, а Филипи е опреде-
лен за религиозен център на тази част от Османската империя 
още преди нейното присъединяването към гръцката държава. 
Независимо от етническия състав на нейното население, тя е 
включена по силата на Ньойския договор в Гърция, а нейно-
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то българско население е изселено в България и в средата на 
1920-те години заместено с етнически гърци от Турция.

Въпреки че след изселването на българското население 
от цяла Южна Тракия, „етнически проблем” там вече не съ-
ществува, доказването на нейната „изконна принадлежност” 
към Гърция и досега е основна задача на гръцката външна и 
вътрешна политика. И на гръцката наука. Затова главен обект 
на гръцката – но също на непосредствено свързаната с нея 
френска археология – съставят подготвените още от края на 
ХІХ век разкопки и проучвания на целия район между Родо-
пите, Егейско море, Марица и Струма, който бива обявен за 
родно място на европейското християнство, и за утвърждава-
нето му като такъв се мобилизират също всички сили и ресур-
си на православната църква и на екуменическото движение 
сред католическата и протестантската църква във Франция, 
а след Втората световна война дори във ФРГ и Швейцария. 
Поради неустановеното положение в новоприсъединените 
към Гърция земи и решаването на организационни пробле-
ми, разкопките и свързаните с тях изследвания се протакат до 
началото на 1930-те години и продължават чак до началото 
на Втората световна война. Резултатите от тях не са обнарод-
вани, а още по-малко обсъдени преди края на войната, но и 
цяло десетилетие след това, когато гражданската война в Гър-
ция прави този район недостъпен за науката. А за българската 
наука районът ще остане недостъпен чак до края на ХХ век, 
но поради особеното му историческо положение по едни или 
други причини няма да бъде „тематизиран” и до днес – като 
че ли този „етнически” въпрос не засяга България. 

Въпреки големите финансови средства и научни ресурси, 
заложени в археологическите разкопки и изследвания във 
Филипи през годините преди Втората световна война, резул-
татите им не могат да задоволят и най-скромните надежди, 
вложени в тях. По целия терен на средновековния град не е 
открит нито един надпис, свързан със строежа, функциите и 
разрушаването на главните обекти – а това са на първо място 
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двете големи църковни сгради, строени чак след средата на 
VІ век. Форумът и останките от жилищни сгради в негово съ-
седство, за които се предполага, че са били епископски дворци 
или административни постройки, според тяхното устройство 
и скромните им размери не отговарят на изискванията за тях. 
Главният проблем остава липсата на строителна субстанция 
при църковните постройки, чиято хипотетична реконструк-
ция, предложена от ръководителя на разкопките (и по-късно 
завеждащ катедрата по археология при Парижката Сорбона) 
проф. Пол Льомерл, предполага наличието на над 120 колони 
и капители, заедно със съответна релефна украса, от каквато, 
също както от подови и стенни мозайки, съществени белези 
на късноантичната църковна архитектура, липсват всякакви 
следи. И чак половин век след завършването на разкопките 
и изследванията във Филипи ще се наложи в научната лите-
ратура заключението, че тези две църкви, които явно са ос-
танали незавършени, не могат да подкрепят твърдението, че 
Филипи бил духовен център на ранното християнство. 

През 1980-те години се създава научна група от немски и 
гръцки археолози, филолози и богослови, финансирана от 
централния научен фонд на ФРГ с ръководител проф. Петер 
Пилхофер, завеждащ катедра в Щутгардския университет. 
Научният проект има за цел да проучи „Филипи – първата 
църковна община в Европа” и трябва да рекапитулира резул-
татите на всички дотогавашни археологически изследвания, а 
също да събере и публикува данните от всички късноантич-
ни надписи, открити в района между Родопите, Егейско море, 
Марица и Струма. Резултатите от изследванията, както и 
съдържанието на надписите, съставят два голямоформатни 
тома с общо над 1700 страници, издадени в 1995 и 2000 г., 
като вторият том излиза през 2005 г. във второ допълнено из-
дание. В първия том са представени материалите, отнасящи 
се за историята на Филипи и изследванията върху паметници-
те му, а във втория том е публикуван текстът на всички над-
писи в оригинал и в немски превод, заедно с данните за тях, 
а отделно и обща библиография за Филипи с над 1000 загла-



16

вия. Броят на събраните и изследвани надписи е 640, а поради 
това, че само нищожна част от тях са датирани, те са катало-
гизирани въз основа на мястото, където са намерени, без да се 
прави обобщение на събраните от тях данни – това обобще-
ние читателят трябва сам да си направи. С изключение само 
на два гръкоезични надписа, всички останали са на латински 
език и са от предимно погребални съоръжения – надгробни 
плочи и саркофази. Имената на погребаните са без изключе-
ние римски, няма нито един надпис, свидетелстващ за нали-
чието на евреи, а още по-малко на еврейска община в целия 
район. Особен случай представляват 49 каменни надгробни 
плочи с латински надписи, продадени от местното население 
на еврейската община в Солун и използвани там вторично за 
еврейски надгробни съоръжения. По време на немската оку-
пация в Солун те са били открити в еврейското гробище в 
града и са предадени на гръцките учени за съхранение в лапи-
дария към църквата „Св. Димитър” в Солун. Малкото на брой 
посветителни надписи имат отношение само към божества от 
римския пантеон и са намерени по терена, заеман от езиче-
ските храмове, ползвани чак до средата на VІ век, върху чии-
то основи е започнат строежът на двете християнски църкви. 
При разкопките на терена на църквите не са открити артефа-
кти или погребения, свидетелстващи за тяхното използване за 
богослужение. На форума и по пътя има голям брой римски 
паметни надписи, но без никакви следи или връзки с христи-
янството. Понастоящем по терена на целия античен град се 
намират само четири изображения на християнски символи 
върху мраморни плочи, за които обаче не се съобщава кога и 
къде са намерени. От пластичната украса на църквите няма 
запазен нито един капител и нито една колона. За експонира-
нето на паметниците са изготвени в съвременни каменоделни 
работилници няколко капители, поставени върху колони от 
изкуствен мрамор, какъвто античното строителство не позна-
ва.

Докато във Филипи се провеждат разкопките, само на 200 
км от там произлиза едно събитие, което ще даде нова насока 
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за всички бъдещи изследвания. По едно странно съвпадение в 
столицата на нашата държава, в София на 9. ІХ. 1934 г., точно 
10 години преди друго важно събитие, определило съдбата на 
нашия народ за следващите десетилетия, е открит Четвъртият 
Византоложки конгрес. Главната сензация там е съобщението 
на словенския археолог Франц Месеснел, сътрудник на ново-
създадения музей на Jужна Србиja в Скопље, както се нарича 
по това време столицата на тази част от Югославия, чието 
име трябва да замени името Македония. В това съобщение 
виждаме същото смесване на реалното и свръхреалното, кое-
то поставя началото и на християнството в Европа. Според 
разказа на Месеснел, Богородица се явила в съня на една 
жена и съобщила, че в нейната нива била закопана църква. 
На това никой не искал да повярва, но още с първата копка в 
нивата попаднали на зидове. Две години по-късно разкопали 
не само основите на епископска църква, но и нейните подови 
мозайки и най-добре запазената открита досега олтарна пре-
града, украсена с мраморни релефи, чието изображение ще 
бъде показвано във всички трудове по история на среднове-
ковното изкуство. 

Откриването на тази църква стимулира проучванията и 
археологическите разкопки по целия Балкански п-ов – БЕЗ 
БЪЛГАРИЯ. Само до 1997 г. са регистрирани по територията 
на бившата югославска република Македония 235 разрушени 
през VІ век раннохристиянски църкви. Авторът на каталога 
на паметниците, завеждащият службата за защита на памет-
ниците на културата в Македония Виктор Лилчик дори счита, 
че това е само малка част от паметниците, а повечето трябва 
тепърва да бъдат открити. 

През втората половина на ХХ век до началото на Новото 
хилядолетие в Гърция също са разкопани и изследвани още 
стотици църкви – макар че тяхното публикуване се оказва из-
вънредно „парлива” задача, свързана с много обстоятелства, 
по които се пази пълно мълчание. Същото мълчание се спазва 
и при откриването на раннохристиянски църкви в България. 
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Поради продължително наслоявани предразсъдъци, архео-
лозите и историците ни се оказват неподготвени да разберат 
процесите в ранното християнство и борбите на различните 
течения в него, което води до неразбиране на причините, по-
ради които още през ІV век, но особено през VІ и Х-ХІ век, са 
били разрушавани християнски църкви от християни. Всичко 
това поставя нови задачи пред цялата изследователска работа 
на сегашното, но и следващото поколение изследователи на 
историята и културата в нашите земи от античността и сред-
новековието.
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МИСТЕРИИТЕ НА ОСТРОВ САМОТРАКИ 
В ОДРИСКАТА ДЪРЖАВА 

И ПРАИСТОРИЧЕСКИТЕ МОРСКИ КУЛТУРИ 
ХАМАНДЖИЯ И ВАРНА

Светлозар Попов, Варна

Култът към боговете Кабири и посветените им мистерии 
на остров Самотраки и до днес си остават една от големите 
загадки на античната егейска култура. Специално за нашата 
литература те са твърде далечни и чужди за изследователи-
те ни, с някои малки изключени като например проф. Георги 
Михайлов, Иван Маразов и Божидар Динков. Въпреки това 
темата за Кабирите никога не е заемала централното място в 
научната мисъл у нас.

Обикновено Кабирите се приемат за демонични същества и 
най-вече за добри към хората демони, даряващи ги с изобилие 
от грозде и вино, а също и покровители на мореплаването.1 

Съгласно „Аргонавтика” на Аполоний Родоски името им 
водело от Кабирските планини и едноименния град във Фри-
гия. Съвременните автори определят култа към Великите Ка-
бири като тракийски или пеласгийски, имайки предвид ос-
новното население от траки и пеласги на о. Самотраки, а и 
на о. Лемнос. Предвид наложената забрана около култа извън 
посветените му избраници, известното за него и понастоящем 
остава изключително оскъдно. Изследователите са едино-
душни, че култът не е гръцки, предвид късното заселване на 
гърци на острова – VІІІ-VІІ в.пр.Хр. и че е предгръцки, след 
като е засвидетелстван още през микенската епоха – ХІV-
ХІ в. пр.Хр. 

Според различните антични автори броят на боговете 
Кабири е различен и варира между двама до седмина. Така 

1 Михайлов, Георги. Великите самотракийски Кабири. – Орбита, 
№ 51,21 дек. 1974. 
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например в една схолия Кабирите са Зевс и Дионис. Друга 
схолия представя Кабирите за четирима с имената Аксиерос, 
Аксиокерса, Аксиокерсос и Касмилос, зад чиито имена биват 
разпознати съответно богините Деметра и Персефона и бого-
вете Хадес и Хермес. Докато други автори, като И. Маразов 
виждат в лицето на Касмилос бога-ковач Хефест, а не Хермес.

С кого бихме могли да свържем произхода на култа към 
Великите Кабири е трудно да сe каже, освен че са предгръц-
ки божества. Наложило се е мнението, че имат малоазийски 
произход, макар култът да е разпространен най-вече в Егеида 
и освен на о. Самотраки, техни светилища да се срещат още 
по островите Имброс, Лемнос, Лесбос, Тасос и др., а също в 
Тракия, Македония, в беотийска Тива, както и в Троя и Пер-
гам, в Мала Азия, а също и в Египет.2 

И все пак Херодот свидетелства, че тези тайнства самотра-
кийците са взели от пеласгите. А Божидар Динков обобщавай-
ки известното досега стига до заключението, че култът най-
вероятно е пеласгийски. Изказаното становище се подкрепя 
и от сюжета на стар мит, който дава определена представа 
за самотракийските мистерии, останали и до днес покрити с 
плътната завеса на тайната, наложена за непосветените. 

Според мита, богиня Деметра се влюбила в Ясион – крит-
ски бог на земеделието, син на Електра и Завс и брат на Дар-
дан. Встъпвайки в свещен брак, те се съчетали на трикратно 
изораното поле на о. Крит и така бил роден Плутос – богът на 
богатствата и изобилието. Разгневеният Зевс поразил с гръм 
Ясион и Деметра потънала в скърби. Съжалил я Зевс и по 
негова воля решил да облекчи съдбата ѝ, като направи така, 
че една част от годината Ясион да прекарва при любимата 
Деметра, а другата част да се завръща в подземното царство 
на Хадес. 

Това бил основният мит. В по-късен вариант ролята на 

2 Кабиры. – Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах 
(МНМ), Москва, 1980-1982. Т.1, с.602;  Динков, Божидар. Пелас-
гите. С., 1999, с.173-174. 
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Ясион заела Персефона/Кора – дъщерята на Деметра и веро-
ятно това е причината да откриваме нейния образ, а не този 
на Ясион сред главните действащи лица в самотракийските 
мистерии.3

И така, Деметра е главно действащо лице и в мита, и в 
мистериите, и това предопределя интереса към нейния об-
раз. Според гръцката митология тя е богиня на земеделието и 
плодородието – дъщеря на титаните Кронос и Рея и съпруга 
на Зевс, от когото родила дъщеря си Персефона. Името ѝ на 
гръцки се превежда буквално като „земя майка” или „Майка 
земя”, както го разчита Владимир Георгиев. Поради това са ѝ 
приписвани значителен брой прозвища, свързващи я със зеле-
нината и плодородието, включително и прозвището Сита със 
значението „хляб, жито, пшеничено брашно”.4 Естествено то 
я отпраща към думата сито у пеласгите, която означава жито 
и към ведическата героиня Сита (sita – бразда), защото била 
родена от току-що изораната на полето бразда. Отпраща към 
епитета Ситалкас на бог Аполон в Делфи и към едноименни-
те танц и песен у траките витини. Името ѝ подсеща и за дъ-
щерята на Ситска крале и Ситската земя – първата житни-
ца на човечеството от българската „Веда словена”. Но освен 
към божествения пантеон и фолклора, името Ситалк води и 
към античната тракийска история, защото са го носели един 
от най-прославените одриски блазилевси – синът на Терес – 
Ситалк и Ситас – владетел на траките дентелети. Истинска-
та му стойност за историята обаче разбираме от срещата му 
с епонима Ситон и етнонима ситони – траките, обитавали 
средна част Ситоне на Халкидическия полуостров.5

3 Динков, Божидар. Пеласгите. С., 1999, с.174-175. 
4 Деметра. – МНМ, Т.1, с.364-366;  Динков, Божидар. ... с.167-
168. 
5 Сита. – МНМ, Т.2, с. 439; Ситони. Кратка енциклопедия тракий-
ска древност. С., 1993, с. 262;  Ситалкас. – КЕТД, с.262;  Ситалк. – 
КЕТД, с. 261-262;  Ситас. – КЕТД. с.262.  
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Деметра била благодатна за хората богиня, като ги научила 
да орат и засяват земята и да си пълнят хамбарите със запаси. 
Тя дала на Триптолем пшеницата, с която той засял цялата 
земя и в този смисъл тя съвсем не била свързана единстве-
но с лозарството и винарството, както често се твърди. Ви-
димо била особено красива, с коса в златисто-жълтия цвят на 
зрялата пшеница. Дори била изобразявана с пшеничен клас, 
вплетен в прическата ѝ. Сам Омир възпява Деметра, че тя за-
познава хората със земеделието (Foley, с.49). А също така я 
представя като ksanthe Demetre, т.е. „русата Деметра”. 6 В еле-
взинските мистерии тя играе централна роля и това позволява 
на някои автори да говорят за определени връзки между тай-
ните самотракийски и елевзински мистерии. Най-интересното 
за богинята Майка земя научаваме от Харалд Хаарман, който 
разпознава в образа ѝ „запазени характерните черти на Вели-
ката богиня на Стара Европа”. В подкрепа на твърдението си 
авторът допълва казаното от Аристотел, че нейните мистерии 
са най-старите в цяла Гърция. А колкото до обстоятелството, 
че не са организирани от хората, а от самата богиня, това той 
тълкува като поредното указание за „изключителната древ-
ност” на ритуала. 7

Още по-интересна става богинята предвид връзките ѝ с пе-
ласгите. Така например според Павзаний сам Пеласг приел 
богинята в дома си, а светилището ѝ в Аргос носело името 
„пеласгис”. Храм на Деметра имало и в Аркадия. Калимах 
в химн към Деметра говори, че пеласгите в Тесалия са пос-
ветили на богинята гъста горичка. От Дионисий Халикарна-
ски знаем, че пеласгите в Италия „обещали на Зевс, Аполон 
и Кабирите да жертват десятъка от всичко, което притежа-
ват”. Според свидетелствата на Херодот гърците в Аркадия 
възприели Тесмофориите – празника, посветен на Деметра, и 

6 Омир. Илиада. V, 500. С., 1969. 
7 Хаарман, Харалд. Загадката на Дунавската цивилизация. С., 2015, 
с.119-120. 
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мистериите в нейна чест от пеласгите. А те били внесени тук 
от дошлите от Египет данаиди – дъщерите на Данай. 8

Нова визия по въпроса в наши дни внася Харалд Хаарман. 
Според него многобройните глинени женски статуетки, от-
кривани около домашните пещи, където се пече хляба по до-
мовете на Стара Европа може да са били свързани с майката 
на зърното Деметра. След като допуска, че тя има предгръц-
ки произход, авторът обръща внимание на гордостта, изпит-
вана от богинята, че не принадлежи към кръга олимпийски 
богове.9 И за нас казаното е важно, доколкото авторът още 
по-тясно свързва култа към Деметра с верските представи на 
халколитния балканец и чертае неизвестни нови перспективи 
за неговото опознаване. 

Както разбираме, определена роля в култа играе и бащата 
на боговете – Зевс. Името му сред Кабирите срещаме в схо-
лия, за която вече споменах, в която богът поразил с мълниите 
си Ясион, но и върнал го за живот през една част от годината. 
Пратеник и прислужник на Зевс бил Хермес. А в по-късен 
вариант на мита мястото на Ясион заела Персефона – дъщеря-
та на Деметра. Така разбираме ролите на Зевс, Деметра, Пер-
сефона, Хадес и Хермес в мита и посветените му мистерии. 

По твърдението на Диодор мистериите възникват на 
о. Крит и затова само тук те не били тайни, за разлика от близ-
ките им производни мистерии в Елевзина, на о. Самотраки 
и тези на киконите в Тракия. Днес не са малко изследовате-
лите, според които бог Зевс от мита или т.нар. критския Зевс 
е различен от гръцкия баща на олимпийските богове. Този 
критски, скитски, фригийски, самотракийски или пеласгий-
ски Зевс бил син на Гея и брат на Уран, докато олимпийският 
Зевс бил син на титаните Кронос и Рея. За този по-ранен Зевс 
свидетелства и възклицанието на Софокъл: „Всеобща майко! 

8 Динков, Божидар. Пеласгите. С., 1999, с.167-168,174.  
9 Хаарман, Харалд. Загадката на Дунавската цивилизация. С., 2015,  
с. 49.
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О, Гея! Ти роди царя Зевс!” 
Пак за него говори и Омир, наричайки го: „Зевсе додонски, 

царю пеласгийски, живеещ далеко, властно царуващ в студе-
на Додона!”.10 Първият, по-старият Зевс управлявал о. Крит, а 
господарят на Олимп владеел целия свят. Зевс от о. Крит бил 
женен за Идия и те имали десет деца – т.нар. курети. Негови 
символи били двойната брадва (лабрис), смятана за магиче-
ско оръжие, което можело да убива и да дава живот, да руши, 
но и да създава. Често лабрисът се изобразява между рогата 
на бика и специално на о. Крит бикът се явява зооморфното 
въплащение на критския Зевс. Именно този критски Завс е 
похитителят на Европа. 

Вторият, гръцкият Зевс е този, който скопява баща си Кро-
нос и който завзема властта над Олимп, след като сваля пър-
вата му господарка Евринома. Куретите не били негови деца, 
а влизали в обкръжението на богинята майка Рея и предпази-
ли новородения Зевс от баща му Кронос. 

За две божества с името Зевс говори още Диодор, като ги 
разграничава добре. По-късно, вероятно с появата на дорий-
ците (ХІІ в.пр.Хр.), нашествениците налагат олимпийския 
Зевс, заимствайки го от неговия именит предшественик и при-
писвайки му голяма част от неговите достойнства. Това може 
би е една от най-ранните прояви на гръцкия малоценностен 
комплекс и едно от първите посегателства над истинската ми-
тология, превръщайки я в достигналия до нас фалшификат, 
известен като „гръцка митология”. Така днес човечеството 
знае единствено олимпийския натрапник с присвоеното чуж-
до величие в образа на бога баща и властелин. А свидетелство 
за грабежа остават неунищожените следи от този първи, по-
ранен критски Зевс, който критяни добре разпознават наред с 
гръцкия. За същото свидетелстват и мистериите, които един-
ствено на острова остават явни и не се покриват от наложена-

10 Омир. Илиада. ХVІ, 233-234. 
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та им другаде забрана.11

Интересен за нас е и образът на Хермес, Касмилос, предста-
вян за Кабир и един от главните участници в самотракийските 
мистерии. Ето защо е важно казаното от Херодот за Хермес, 
че той е един типичен бог на пеласгите и че традицията да 
бъде изобразяван с изправен член също има пеласгийски про-
изход. Нещо повече, самото тайно служение на Кабирите, из-
вършвано на о. Самотраки, по твърдението на Херодот било 
прието от пеласгите.12 От тук Б. Динков достига до извода, че 
мистериите, свързани с култа на Кабирите са пеласгийски и 
че централно място в тях заема култа към Хермес или Касми-
лос. А специално той (Хермес) е също пеласгийски бог.

И още нещо интересно. В „Аргонавтика” Аполоний Ро-
доски съобщава, че по съвета на Орфей аргонавтите още в 
началото на похода си отседнали на о. Самотраки, за да бъдат 
посветени в тайните мистерии на боговете Кабири, за успех 
на пътуването и мисията им в Колхида. 13

Накрая, обобщанайки известното му за Кабирите, Б. Дин-
ков резюмира следните заключения: „1. Произходът им е мно-
го стар – пеласгийски или тракийски, но не е изключено да е 
критски или египетски. 2. Броят им е различен – варира от 
двама – Зевс и Дионис или други двама – синове на Хефест, 
или Диоскури, или Корибанти; трима – синове на Кадмилос 
или Хефест; четирима – Деметра, Персефона, Хадес и Хер-
мес; пет – Титаните Койос, Крейос, Хиперион, Япет и Кро-
нос (т.н. Патеки, синове на бога Птах). 3. Централно място в 
мистериите заемал Хермес, изобразяван с изправен фалос и 
играещ ролята на медиатор и цар (анакс). 4. В по-късно време 
Кабирите били отъждествявани с други демонични същества: 
Курети и Корибанти, Дактили и Телхини. Имали хтоничен 
произход, свързван с Гея, Рея-Кибела, Деметра и пр. 5. Били 

11 Динков, Божидар. Пеласгите. С., 1999, с.165-167,176.
12  Херодот. История. Част ІІ, 51, София, 1990.
13 Аргонавты. МНМ. Т.1, с.99.
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добри демони (анактес), подобно на Диоскурите – благодете-
ли на хората, покровители на мореплавателите (Затова арго-
навтите по съвета на Орфей пожелали да бъдат посветени на 
Самотрекийските мистерии).14 

И така, Кабирите са прастари божества с вероятно трако-
пеласгийски произход. Важна роля сред тях играят Деметра, 
Хермес и титаните-патеки. Те били благодетели на хората 
и покровители на мореплаването. Това обаче, което е най- 
интересно за нас, са данните за култ към тези предгръцки бо-
жества по нашите земи и по-точно в центровете на одриската 
държава: Кабиле (до Ямбол) и Севтопол (Казанлъшко), как-
то и по Западното ни Черноморие. Така например текст от 
о. Самотраки говори за решение на градската управа на гр. 
Одесос (днешна Варна) градът да чества официално култа 
към самотракийските божества, което ще рече, че тук е имало 
светилище, където е честван култът и тайните мистерии. Тек-
стът е датиран към ІІ или І в.пр.Хр., но от него се разбира, че 
подобно решение е имало и по-рано, без да е уточнено кога.

В цитираната статия проф. Георги Михайлов засвидетел-
ства, че култът към самотракийските Кабири е бил честван на 
много места в Древна Тракия, което той отдава на гръцките 
колонисти. За пример посочва, че освен в Одесос те са били 
почитани също в Бизоне (Каварна), в Дионисопол (Балчик) и 
в Томи (Кюстенджа). Темата е безспорно любопитна, но още 
по-интересна става тя, потърсим ли произхода на култа по на-
шите земи. Защото допускането на проф. Г. Михайлов, колко-
то и да е правдоподобно, все пак не представлява единстве-
ната възможност, обясняваща култа. Не бива да забравяме и 
срещата ни с култа във вътрешността на Одриската държава, 
когато негови центрове се откриват и по места, където няма 
как да са дело на гръцките колонисти. И това поставя въпроса 
за истинската причина за срещата с култа и по Черноморие-
то – доколко той се дължи на колонистите, каквото е наложи-
лото се мнение? Или пък има стари и непознати балкански ко-

14 Динков, Божидар. Пеласгите. С., 1999, с.179.
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рени, за които подсказва появата на култа в одриски центрове 
като Кабиле и Севтополис?

Още по-интересен става въпросът, защото гръцки морски 
колонии е имало и в Анхиало (Поморие), Аполония (Созо-
пол), Месемврия (Несебър) и на други още места по Черно-
морието. Липсват обаче свидетелства боговете Кабири да са 
били почитани в колониите по Южното Черноморие. Сред 
изброените колонии, където е бил честван култът, няма нито 
една южно от Стара планина и дори южно от Одесос. Оказва 
се, че всичките са на север от Варна, т.е. че са по добруджан-
ското крайбрежие. А това повдига въпроса, случайна ли е тази 
локализация, или става дума за определена закономерност? И 
ако не е случайна, то каква е причината? Защото точно добру-
джанското крайбрежие през неолита и халколита е люлка на 
процъфтяващите морски култури Хаманджия и Варна. Тогава 
може да допуснем, че Кабирите имат определено отношение 
към древната праистория по земите ни и техните безименни 
обитатели. Нека се опитаме да потърсим отговорите на тези 
въпроси.

Като първа отправна точка в проучването си можем да из-
ходим от наложилото се сред изследователите мнение, че кул-
тът към Кабирите има пеласгийски произход. Ако започнем 
с образа на пеласгийската Деметра, тя е често споменавана 
сред боговете Кабири. Пеласгите са я почитали като Майка 
земя и в този смисъл трябва да е съответствие на богинята 
майка Гея от гръцкия пантеон. Нека си припомним русокоса-
та Деметра на Омир и казаното от Калимах за русокосите пе-
ласгийски жени.15 Да не забравяме и свидетелството на Пав-
заний за светилището ѝ в Аргос, наричано „пеласгис”. Във 
всеки случай, дори и да не е била пеласгийка, русият цвят на 
косите ѝ я определя антропологично повече към северните 
нордически типове, отколкото към по-смуглите медитеранци, 
в това число и гърци. 

15 Пак там, с.178.
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Срещата във Варна и по добруджанското крайбрежие с 
култа към Кабирите и русокосата богиня Деметра ни подсеща 
за връзката, която богинята има с пантеона на Стара Европа, 
където я поставя Х. Хаарман. И това ги приближава силно 
към известните ни хаманджийци в Добруджа – първите из-
вестни мореплаватели в Черно море, още от времето на къс-
ния неолит, станали по-късно родоначалници на културата 
Варна. Този извод е особено ценен, защото за пръв път хвър-
ля мост между познатата ни от гърците митология на стария 
свят с известното ни от археологията за неолита и уникалния 
балкански халколит. Ценен е и поради това, че позволява да 
гледаме по същия начин и на останалите богове Кабири. Ето 
защо интересен е и образът на божия вестител, покровител на 
пътниците и водач на душите на починалите – Хермес. Той 
е посредник между боговете, но и между боговете и хората, 
между световете: небесния, земния и подземния. Смята се 
за олимпийски бог, макар да е от предгръцки произход. По-
интересното за нас е свидетелството на Херодот, че обичаят 
Хермес да бъде изобразяван с изправен член иде от пелас-
гите. Без да навлизаме в подробности относно произхода на 
този обачай, само ще отбележа, че е проява на наложилия се 
с металургията патриархат, станал белег на халколита и една 
от първите прояви на мегалитната епоха с появата на т.нар. 
менхири или херми. Сред най-ранните прояви на патриарха-
та са също итифаличните антропоморфни фигурки у нас от 
стенописи в пещерата Магура и върху халколитна керамика 
от Родопите. Особено интересни са сходните петроглифи от 
Каспийското крайбрежие, редом до тези на рогати кораби по 
скалите на резервата Гобустан в Азербайджан.16 А последно-
то означава, че ако култът към Кабирите по северното ни Чер-
номорие повдига въпроса за възможното му пребиваване тук 
в праисторическа древност, срещата на итифаличните фигур-
ки – прототип на пеласгийския Хермес, продължава пътя на 

16 Попов, Светлозар. Корабоплаването в праисторията. Варна, 
2018, с.229-247.
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север от Егея и минавайки през нашето Черноморие и канала 
Манич, достига Каспийско море. 

Дали и доколко Кабирите са били свързани и с корабопла-
ването, свидетелства проф. Г. Михайлов, но и да не сме на-
пълно сигурни в това знаем, че Хермес като бог покровител 
на пътниците е покровител и на моряците.

Тук внимание заслужава и съобщението на Херодот за 
финикийските кораби. Според него те носели на носовете 
си образите на титаните-патеки – идоли на Кабирите. Знаем 
също, че на кърмите си финикийските кораби имали издяла-
ни дървени статуи на лебеди или други водоплаващи птици. 
Казаното позволява да свържем в едно известното ни за древ-
ното финикийско корабоплаване с това за „рогатите” кораби 
от Каспийско море и плаването в Черно море през неолита и 
халколита. 

Представа за Кабирите, като свързани с корабоплаването, 
подсказва и съобщението на Аполоний Родоски за посеще-
нието на аргонавтите на о. Самотраки и участието им в са-
мотракийските мистерии. Защото знаем, че самото пътешест-
вие трябва да е било наскоро след отварянето на Босфорския 
пролив и потопа в Черно море, а специално внимание обър-
нах и на техния морски поход, минал след Колхида през кана-
ла Манич в Каспийско море.17 Както стана ясно – и Кабирите 
като цяло, и Хермес са тясно свързани с пеласгите морепла-
ватели и със самото корабоплаване. Същото потвърждава и 
казаното за морския поход на аргонавтите и това за изобра-
женията на петте титана патеки върху финикийските кораби. 
А това ни отпраща към ранното корабоплаване и праисто-
рическите морски култури Хаманджия и Варна. И за нас е 
особено интересно да разберем има ли култът отношение към 

17  Gallagher, R. Cart Ruts and stone Circles: Azerbaijan International. 
http://azer:com/aived/categories/magazine/ai_folder/103_articles/103_
cart_ruts.html;  Стойчев, Тодор. Халколитни изображения от пеще-
рата Магура, България. – В: Годишник на Департамент Археоло-
гия, Нов български универиситет, Т.1, 1994, с.307-319.
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тези култури. Защото свидетелствата за култа към Кабирите 
по Северното Черноморие биха могли да се съгласуват добре 
и обосноват една подобна хипотеза.

Така се завръщаме към пеласгийската богиня майка Еври-
нома – богинята с вид на водоплаваща птица и наричана „да-
лечно пътуване”. Тя заема централно място в култовия панте-
он на пеласгите и е известна с това, че след като в началото 
разделила небето от земята, отплавала далече на юг през оке-
ана и така стигнала Олимп и станала първата му владетелка. 
По-важното е, че тя също отвежда към пеласгите и далечно-
то плаване по морета и океани. Защото знаем, че Евринома 
дълго плувала на юг, гонена от северния вятър Борей/Бури, 
докато достигне южното Егейско море и божествения Олимп.

Препратката към Евринома отвежда и към Борей – богът 
на северния вятър – едно много важно за работата ни обстоя-
телство, доколкото той отпраща в далечния север и към мито-
логията на волжките българи. Защото гръцкият Борей е алпът 
вълк Бури – родоначалник и покровител на българския род. 
А негова жена – грациозната Су Анаси, с образа на плаваща 
патица, подобно на пеласгийската Евринома, е алп на водоп-
лаващите птици. Името Евринома е пеласгийско и по-късно 
възприето от гърците. Тук важното е, че името на Су Анаси 
също има староевропейски произход и anassa означава глава 
на род в матриархалното общество.18 Или с други думи и ми-
тологията на волжките българи, подобно тази на пеласгите, 
има косвено отношение към Кабирите и ни връща в епохата 
на матриархата. 

Какво обаче е положението с одрисите и можем ли да очак-
ваме те също да имат отношение към Великите Кабири, след 
като откриваме култа им в толкова техни селища? Мисля, че 
отговорът трябва да е утвърдителен. Защото знаем, че одриси-
те имат за епоним Одрис, а пък той има за синове Тинос и Би-
тинос, станали родоначалници съответно на тини и витини. 
За тях е известно, че водят произхода си от стримоните по 

18 Хаарман, Харалд. ... с.53,112-119.
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долното течение на р. Струма, изтласкани от родните земи на 
изток от нахлуващите в резултат на Троянската война тевкри 
и мизи. Знаем също, че р. Струма води наименованието си по 
това на речния бог Стримон и че той има син Стримониас, 
какъвто епитет носи и богът на северния вятър Борей.19 

С други думи, траките-одриси – подобно на пеласгите, ни 
водят все към Борей. А това обяснява и връзката им с култа 
към Кабирите. От което следва, че не бива да изключваме и 
самите одриси или техните предци да са били носители на 
култа към Кабирите. Това би обяснило появата му в Одрис-
ката държава. Трудно ми е да застана зад тезата, че траки и 
пеласги някога в дълбока древност са представлявали един-
на общност. В случая с одрисите и Одриската държава тезата 
звучи по-правдоподобно поради нейното географско место-
разположение. 

Някои антични автори представят Кабирите за деца на бог 
Хефест. Според древните предания, когато Хефест бил про-
гонен от Олимп и боговете олимпийци го захвърлили на мор-
ското дъно, той бил спасен от Евринома – богинята майка на 
пеласгите и намерил прием от синтите на о. Лемнос. Поради 
тази причина на острова имало град на неговото име – Хе-
фестий и се смятало, че ковачницата му се намирала тук.20 

По свидетелствата на Херодот, Кабирите били почитани и 
в Египет. По неговите думи при похода му в Египет Камбиз 
осквернил много гробници на фараони в Мемфис, както и са-
мия храм на Хефест. „Той влязъл в храма на Хефест и дълго 
се надсмивал над статута му. Тази статуя на Хефест много 
приличала на патеките, които се намират на носовете на фи-
никийските триери. За този, който не ги е виждал ще отбеле-
жа, че изобразяват пигмеи. Камбиз влизал и в светилището на 
Кабирите, където не е разрешено да влиза никой друг, освен 

19  КЕТД. Витини, с.62; Стримони, с.270; Стримон, с.270; Стримо-
ниас, с.270; Стримо, с.269
20 Гефест. – МНМ, Т1, с.299; Хаарман, Харалд. ... с.112;  Динков, 
Божидар. ... с.173.
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жреца. После се надсмивал над идолите и ги изгорил. Идо-
лите на тези богове приличали на изображението на Хефест. 
Както се говорело, Кабирите били деца на Хефест”.21 

Кои са патеките, за които говори Херодот, научаваме от 
надпис от о. Имброс от ІІ-І в.пр.Хр. „Велики Богове! Богове 
силни и могъщи! Царю Касмиле! Патеки: Койос, Крейос, Хи-
перион, Япет, Кронос”.22 

И така, обръщението е отправено към Хермес (Касмилос) и 
пет от братята титани: Кой, Крий, Хиперион, Япет и Кронос, 
без Океан. Титаните са синове на Майката земя Гея и небето 
баща – Уран и са боговете първо поколение, от които произ-
лизат Зевс и останалите богове олимпийци. Те управлявали 
света от планината Офра, за разлика от боговете второ поко-
ление, царували на Олимп.23 Тъй или иначе титаните отпра-
щат в дълбока древност, много преди появата на гърците на 
историческата сцена.

Според Б. Динков обобщеното наименование „патеки” 
идва от името на египетския бог Птах, доколкото като бог ме-
талург, той съответства на гръцкия Хефест. Така Б. Динков 
стига до извода, че всъщност Птаховете или Патеките са и 
Кабири.

Митолозите са единни, когато говорят за Хефест като за 
бог на огъня и ковашкия занаят с предгръцки произход. Про-
изходът му се допуска да е малоазийски, но в това няма нищо 
сигурно. Затова коментирайки образа на Хефест и металурги-
ята на Балканите, внимание заслужава казаното от Хенриета 
Тодорова относно богове-металурзи в пантеона на културни-
те „варненци”. 

Привлечена от изключителното богатство на някои от сим-
воличните гробове във Варненския некропол, като изхожда 
от характера на гробния инвентар и от подредбата на тези 

21  Херодот. История, Ч.ІІІ, 37.
22 Динков, Божидар. Пеласгите. С., 1999, с.177.
23 Титаны. – МНМ, Т.2, с.514.
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гробове, голямата ни палеоархеоложка изказва тезата, че гро-
бове № 1, 4 и 5, съгласно инвентара си трябва да са мъжки, 
а гробове № 2, 3 и 15 – женски. И че тези гробове образуват 
своеобразни съпружески двойки, както следва: 1 + 2, 4 + 3 и 5 
+ 15. Отсъствието на кости от погребани хора и откриването 
на тъмна материя, разстлана по дъната им, както и наличието 
на глинени „маски” в трите женски символични гроба, я кара 
да допусне, че в тези гробове са били „погребани” глинени-
те статуи на богове в човешки образ и ръст. При подготовка-
та им те не са били добре изпечени и затова с времето са се 
разградили и изчезнали, оставяйки след себе си единствено 
по-тъмния цвят по дъното на гроба. Донякъде са се запазили 
трите глави от женските гробове № 2, 3 и 15, деформирайки 
се до „маски”. Обощавайки картината, тя отбелязва: ”... в сим-
воличните гробове 1 и 4 са били положени изображенията на 
мъже, които са имали по-висок ранг от ранга на погребания 
в гроб № 43. Златната правоъгълна пекторала е символът на 
този по-висок ранг. Тъй като тя не се среща никога със ске-
лет, то би било логично да се приеме, че при „гробове” № 1 
и 4 става дума за мъжки божества. Пълният комплект медни 
оръдия, с които са снабдени те, също не се среща някога в 
реални погребения. Този факт навежда на мисълта за връзка-
та на въпросните божества с металургията, на което обръщат 
внимание и Я. Лихардус и И. Маразов.”24

И така, според Х. Тодорова във Варненския некропол се 
отриват три двойки гробове, в които е имало положени гли-
нените фигури на три „семейни” двойки божества, като двата 
най-богати символични мъжки гроба (№ 1 и 4) са на богове 
металурзи. Тук няма да коментирам защо боговете металурзи 
са двама, а не един, имали ли са имена и носил ли е някой от 
тях името Хефест. Достатъчно ни е да знам, че халколитните 
„варненци” са имали бог или божества металурзи. 

24 Тодорова, Хенриета.  Към проблема за т.нар. „символични погре-
бения” от енеолитния некропол Варна І. – В: Добруджа (9), 1992, 
с.71-83.
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В това няма изненада и е напълно естествено, когато го-
ворим за върха на халколитната балканска култура. А самите 
Кабири били близки и дори идентични с различни демонични 
същества, свързани с металургията, като железарите дакти-
ли, ковачите телхините от о. Родос, изковали сърпа, с който 
Кронос скопил Уран, както и родствените им курети и кори-
банти.25 

И нещо друго, когато говорим за връзката на Кабирите с 
металургията. По свидетелството на Херодот техните идоли – 
патеките – външно наподобявали на куция Хефест и били 
изобразявани малки като пигмеи. Тук интерес буди паралелът 
ковач (металург) с дребния ръст на редица различни митич-
ни духове и демони, свързани с металургията като руските 
карлики, германските цверги, скандинавския ковач Велунд 
(Виланд) – властелин на пигмеите алви, като живеещите под 
земята немски коболди, прибалтийските бардзуки и някои от 
многобройните видове елфи.26 А сега виждаме, че и титаните 
патеки са представяни уродливи на вид като Хефест и дребни 
като духовете ковачи. 

Когато говорим за Хефест, не бива да забравяме един ин-
тересен епизод от неговото житие. Според мита, той бил из-
хвърлен от останалите божества от Олимп на морското дъно, 
където бил спасен от Евринома и така намерил прием от 
синтите на о. Лемнос. Това, на което искам да обърна внима-
ние са траките синти, защото те са представяни за пионери 
в изработването на оръжия от бронз. Проблемът е, че син-
тите заселват о. Лемнос около 1600-1500 г.пр.Хр., което или 
не е вярно, или ако е вярно, то няма как да са били пионери 
в металургията. Още повече, че бронзовата епоха в Тракия, 
Пропонтида, Северозападна Анатолия и егейските острови 

25 МНМ. Дактили, Т.1, с.348; Корибанты, Т.2, с.5; Куреты, Т.2, с.29; 
Тельхиты, Т.2, с.499.
26  МНМ. Альвис, Т.1,с.63;  Альвы, Т.1,с.63;  Бардзуки, Т.1,с.163;  
Велунд, Т.1,с.229;  Гномы, Т.1,с.307;  Карлики, Т.1,с.623-624;  Ми-
нералы, Т.2,с.152;  Цверги, Т.1,с.616;  Ельфы, Т.2,с.661.
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възниква още през ІV хил. пр.Хр. с появата на комплекса ран-
ни бронзови култури Езеро (в Тракия) и тази в Северозападна 
Анатолия и егейските острови, включително и на о. Лемнос.27 
Затова едва ли е случайно, че тук има открити златна гривна и 
златни мъниста от ІІІ хил.пр.Хр. Синтите са интересни за нас 
и поради близкото сходство на името им с това на кавказките 
синди. Това са адиги от Източното Черноморие и също са до-
бри металурзи, а древната им столица Майкоп става център 
на известната раннобронзова Майкопска култура от ІІІ хил.
пр.Хр.28 

Сега вече разбираме, че освен с корабоплаването Кабирите 
са свързани и с ранната металургия. А това е особено важно 
за нас, защото ни отпраща към времето на първите кораби и 
първите метални (медни и златни) изделия, към златния бал-
кански халколит и времето на ауролитната цивилизация Ва-
рна, и дори преди нея – към загадъчната култура Хаманджия. 

Археолозите познават т.нар. хаманджийци като изявени 
мореплаватели и изкустни майстори ковачи. В книгата си 
„Корабоплаването в праисторията” (2018) аз ги свързах с го-
лемите мореплаватели на Егеида – пеласгите, с карийците 
и финикийците от Източното Средиземноморие. Допуснах 
хаманджийците-протоевропеиди да са заселили Добруджа 
и добруджанското крайбрежие, идвайки през късния неолит 
(последната четвърт на VІ хил.пр. Хр.) от старото Хвалинско 
(Каспийско) море. В средата на V хил.пр.Хр. заедно с мест-
ното население те стават едни от създателите на морската 
култура Варна, а в края на хилядолетието нейните жители по 
неясни причини напускат бреговете на Западното Черномо-
рие и по море се отправят на юг. Едни отсядат по бреговете 

27 Синти, КЕТД, с.262;  Гефест, МНМ, Т.1, с.299-300;  Тодорова, 
Хенриета. Каменно-медната епоха в България. С., 1986, с.226-
227,249-250.
28 Синды, БСЭ, Т.23,с.416-417;  Адыгейдская автономная область. 
БСЭ, т.1, с.240-241;  Майкопская культура. БДЭ, Т.15, с.219; Кав-
каздсо-иберийских народов мифология. МНМ. Т.1, с.603-606.
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на южното ни Черноморие, а други проникват с корабите си в 
Егейско море и Източното Средиземноморие. Вероятно това е 
причината за разпространението на културата на т.нар. Стара 
Европа в тази част на света много преди появата и на елините, 
и на гърците. Няма как да изключим, че с тях тогава и по този 
начин са се разпространили и редица от древните знания и 
верски представи на староевропейците, достигайки Егейския 
свят, Леванта и Египет. За това пише Ана Радунчева.29 Може 
би по този начин са се появили преданията и представите за 
Великите Кабири. А много по-късно те са се завърнали в зе-
мите на праисторическата родина.

Как е станало, това е друг интересен въпрос. Най-разпрос-
транена е хипотезата, че култът към Кабирите е проникнал 
с елинската колонизация на Западното Черноморие през 
VІІ в.пр.Хр. Свидетелствата за култа освен по Черноморието, 
но и във вътрешността на Балканите внася нова светлина по 
въпроса и предлага нови перспективи пред изследователите. 
Досега това обстоятелство остава некоментирано, но то по-
казва, че култът може и да не е дело на гръцките колонисти, 
тъй като те не са имали колонии, нито влияние във вътреш-
ността на Тракия, а единствено по морския бряг. 

Увереност в изказаната хипотеза ни дава известното за Од-
риската държава, че скоро след възникването си, още през 
V в.пр.Хр. се разширява, като заема една огромна за време-
то си територия в Източните Балкани, надхвърляща полови-
ната от територията на полуострова, с излаз на три морета: 
Егейско, Мраморно и Черно, включваща и Добруджа, чак до 
устието на р. Дунав. Неслучайно бащата на историята Херо-
дот, съвременник на разцвета на Одриското царство, опреде-
ля траките като втория по численост народ след индийците, 
а Тукидит я представя за най-голямата и най-богатата държа-

29 Радунчева, Ана. Разкопки и проучвания. – В: ИАИ, ХХХІІ, 2003, 
с.163-178.
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ва.30 Това съответства на историческата реалност и обяснява 
как десетките племена съюзници на Троя са се превърнали 
в единна тракийска общност. За жалост историците пропус-
кат този важен момент от историята на родната земя, като на-
ивно приписват цялото величие на античния свят на себич-
ните елини. Остават слепи за величието на собствените ни 
предци. Една държава с територията на Одриското царство, 
просъществувала цели пет столетия, надживяла персийските 
и македонските завоевания и оставила след себе си блясъка 
от богатствата в Долината на тракийските царе с титлата ба-
зилевси, заслужава повече внимание. Надявам се световната 
история да открие все някой ден истината за Одриското цар-
ство. Истината за Кабирите обаче е не по-малко интересна и 
величава. Защото техният култ ни отпраща към величието на 
древните пеласги и към това на още по-древните хаманджий-
ци. 

В заключение можем да кажем, че анализът на култа към 
Великите Кабири и регистрирането му по нашите земи позво-
лява да изкажем две възможни хипотези. Първата, че появата 
му тук е под влияние на Одриската държава. Втората хипо-
теза допуска корените на култа да водят от морските култури 
Хаманджия и Варна, а след хилядолетия, било с колонистите 
или с влиянието на одрисите, култът да се е завърнал на род-
на земя. Надявам се тези хипотези да предизвикат интерес и 
намерят своето развитие и бъдещото си решение. 

30 Фол, Валерия. Одриската държава. Център по тракология „Проф. 
Александър Фол”, www.thracians.net/index.php?option=com_co
ntent&tassk=view&id=260&temid=102; Одриско царство https://
bg.wikipedia/wiki/Одриско_царство
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ТЕРВЕЛ ИЛИ ТРИУМФЪТ НА БЪЛГАРИЯ

Проф. Добрин Денев, София

Преди години в списание „Нумизматика и Сфрагистика”1  
проф. Иван Венедиков публикува статия озаглавена „Един 
изключителен паметник”, в която е описан златен пръстен-
печат, намерен от някакъв гражданин в „района на Шумен-
ско”. Съобщава се, че същият гражданин занесъл намереното 
в историческия музей във Варна, като го предложил за заку-
пуване. Но предвид поисканата (по тогавашната преценка) 
твърде висока цена, пръстенът не бил откупен. „Намирачът” 
обаче разрешил в музея да се направят няколко снимки на на-
ходката и днес те са налице. Пръстенът по-късно бил преце-
нен като заслужаващ определено внимание, но при повторен 
опит за закупуването му се оказало, че междувременно бил... 
„изгубен”. Проф. Венедиков допуска в статията си, че уни-
калният пръстен вероятно е бил продаден. Останали са само 
фотографиите. Историята с последвалото издирване е при-
ключила отдавна, но не и опитите за разчитането на зафик-
сираните във фотографиите „рунни знаци”.2 Сам Венедиков е 
изразил мнението, че пръстенът „е вероятно средновековен”, 
като признава в статията си, че сам не е могъл да се справи с 
разчитането му, но пък съвсем коректно през 1996 г. се решил 
да публикува направените навремето снимки, заедно със свои 
съпътстващи бележки. 

Пръстенът, така както е показан в съобщението от 1996 г., 
е представен тук на Фиг.1 и Фиг.2. Плочестата му част съ-
държа мрежа от изглеждащи хаотично разхвърляни (но почти 
равномерно разположени) графеми (гръцки и други буквени 
знаци – същите, които най-общо в първоизточника са нарече-

1. Венедиков, Иван. Един изключителен паметник. –  Нумизматика 
и Сфрагистика. С., 1995-1997, 93-98.  
2 Минкова, М. и Ив. Т. Иванов. Рунен надпис върху златен пръстен 
от Шуменско. – В: НАИМ при БАН, С., 2013. 
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ни „руни”). Те имат почти еднакви размери и заемат неговата 
елипсовидна по очертание плоска горна повърхност. „Руни-
те”, ако се вгледаме по-внимателно в тях, са изпълнени чрез 
грижливо врязване в метала, като са фиксирани чрез оформя-
нето на малки ямки в краищата на съединителните чертички. 
Повече от сигурно е, че древният гравьор е бил доста опи-
тен – работил е много прецизно, като за целта си е служил със 
специални инструменти. 

Плочката не включва всичко, което е изписано по пръстена 
и то е видно от снимките. Освен надписа – т.е. освен „руните”, 
които са разположени отгоре, има и поредица от други подоб-
ни знаци, изписани странично – по околожката на пръстена. 

Определянето на знаците като „руни” би могло да се прие-
ме за коректно, макар да изглежда и донякъде спорно. Видно 
е от увеличението на първата от снимките (Фиг. 3), че повече-
то от знаците представляват букви от познатия гръцки алфа-
бет и че съвсем не е сложно да бъдат разчетени, вкл. и да се 
посочат техните звукови стойности. Само че върху плочката 
те са „странно разпилени” и като че ли наистина липсва най-
малък белег за това как, откъде и накъде да се чете. Видно е 
също, че между буквите има няколко знака, които определено 
липсват в използваната през Средновековието гръцка писме-
ност, което именно е основанието надписите да бъдат обоб-
щено определени като рунически. 

Очевидно е, че върху златния пръстен пише нещо. Не е из-
ключено там да се съдържа и някаква друга графична симво-
лика, защото според записаните твърдения, пръстенът е бил 
намерен в земите на ранната българска държава, най-вероятно 
е бил български и защото може да е бил притежание на висо-
копоставен български аристократ. От това предварително до-
пускане следва предположението, че написаното (всъщност 
твърде умело закодираното) съдържа важна или най-малкото 
интересна информация и че би могло да се разчете на българ-
ски. 

При внимателно разглеждане лесно се стига до заключе-
нието, че преобладаващата част от буквите са добре познати, 
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но че съставителят се е ползвал от „услугите” на повече от 
една азбука – на първо място на старогръцката, а и на подоб-
ната ѝ... финикийска. Има и няколко по-особени знаци, което 
обстоятелство именно подсилва основанията като цяло над-
писът да бъде смятан за рунически. 

Гръцките буквени знаци са ясно различими, преоблада-
ващо отговарят на усъвършенстваната гръцка писменост от 
периода 8-10 век, като в някои от тях (както се изтъкна) се 
усеща силното влияние на буквите от древна Финикия. Каза-
но по друг начин – надписът е една смесица от старогръцки 
букви, финикийско консонантно писмо и руни. Това най-мал-
кото подсказва, че той не е нито гръцки, нито финикийски. 
Общият брой на всички изобразени върху пръстена знаци е 
41 (21+18+2). Някои от тях се повтарят. Представени в съвре-
менната им форма, повечето могат да се идентифицират като 
гръцките „Υ”, „Λ”, „Π”, „Η”, „Ι”, „Δ”, „Є”, „Ν”, „Ρ”, „Т”. 

В написаното освен лесно разгадаемите има и няколко по-
особени буквени символи като „⊚”, което ако е само буква, е 
вероятно „O” – представено в случая от две концентрични ок-
ръжности и точка в центъра им. То би могло да се приеме като 
своеобразна реплика на двете хоризонтално долепени окръж-
ности от гръцкото омега – „ω” („голямо О”), а и напомня на 
„О” с точка в средата от антични гръцки шрифтове от 7-9 век 
пр.н.е. Възможно е това своеобразно „⊚” да носи и допълни-
телна (не само буквена, но и някаква съвсем друга) информа-
ция. В изписаното се вижда още и буквата „С”, (овална сигма: 
„Σ”), каквато прочее е използвана в много византийски над-
писи и монети от VІІ – VІІІ в., както и в някои старобългарски 
писания – например около Мадарския конник и в повечето 
Омуртагови надписи. Може да се допълни, че и за буквата „Р” 
(триъгълна – без овал, очертана само с прави линии) можем 
да намерим преки паралели в ранни гръцки шрифтове, а и аб-
солютно съвпадение с етруската „Р” и финикийската „реш”. 
Същото се отнася и за още една не по-малко спорна буква, 
която в предложения по-долу прочит е приета за „Д”, тоест 
за отговаряща на финикийската „далет”. С оглед на повече 
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яснота (особено в направените по-долу варианти на текстово 
композиране) към всяка една от буквите е добавено цифрено 
обозначение. На т.нар. „нестандартни” букви смятам, че може 
да се гледа и по друг начин – не непременно и единствено 
като руни, а като на белязани – указващи характерно място в 
текста – например като начало или край на някоя дума, или 
име. 

Фонетичното значение на използваните гръцки букви е до-
бре известно. Единствено особеното знакосъчетание „V” със 
залепено кръгче („⊚”) отдолу, според Ив. Венедиков трябва 
да се подразбира като гръцката (респ. съвременната френска) 
двугласна „ОU”, тоест равнозначно на българското „У”. Бих 
попитал – а защо не и на „Ъ”? Точно такива примери в старата 
ни епиграфия има предостатъчно, така че мнението на Вене-
диков относно въпросната двугласна би могло да се счита за 
коректно и приемливо. Впрочем и в съвременното българско 
писмо малката ръкописна буква „у” се пише подобно – силно 
напомнящо на „Q”-то от пръстена. 

Не без значение е и фактът, че същият стил на изписване 
на буквите, съдейки по използваните тук „Т”, „Q”, „Р”, „С”, 
„Є”, се открива и на обратната страна на един друг артефакт – 
на добре известния „Медальон на Тервел”, за който също ще 
стане въпрос (Фиг. 4). 

Онова, което е необходимо при разчитането и което не се е 
удало на изследователите до момента, е формулирано от са-
мия проф. Венедиков. То е: първо да се реши откъде да се 
започне и второ – как, иначе добре разпознаваемите букви, да 
бъдат подредени?

Разчитането само по снимките на реликвата се оказало, 
както се посочи, не съвсем лесно. Проблемът е в това, че на-
писаното (вероятно нарочно) е направено по доста необичаен 
начин – начин, който да затруднява и въобще да го прави да 
изглежда неразгадаемо за непосветения. Не е било достатъч-
но само да се познават буквите от гръцката или от други аз-
буки. 

Подходът, който приложих при разчитането, не е сложен. 
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Като начало, без да се обръща внимание на произволната 
ориентация на буквените знаци прецених, че е добре да се 
провери дали самата дума „ПРЪСТЕН” я няма в надписа – 
просто защото подобни случаи у нас има установени. Такъв 
безспорен пример представлява известният „Калоянов пръс-
тенъ”, намерен преди години при разкриването на царските 
погребения около църквата „Св. Четиридесет мъченици” във 
Велико Търново.

Буквата „П”, която като начало ми бе необходима, я има в 
написаното – при това тя е само една и се установява лесно – 
отбелязана е с „1” (Фиг. 5). Логиката, за която споменах, изис-
кваше да се провери има ли в непосредствена близост до нея 
„Р”. Отговорът е: да, има – „2”. Следвайки оформената линия 
от съединяването на двете букви („П-Р”) и продължавайки я, 
се достигна до посочената графична комбинация „⊚+V=Q”– 
„3”. Тя, както и Венедиков е преценил, следва да се чете като 
„У”. А може би и „Ъ”!? Впрочем напълно е възможно види-
мите на пръстена четири концентрични окръжности („⊚”)да 
не са единствено части от букви, което предполага да им се 
търси и друго значение. 

Следващата (номер „4”) в описаната линейна поредица от 
букви е „С”. Получи се следователно „П-Р-У-С”, което на-
пълно потвърди предварителното очакване. След „С” обаче 
оформената почти права ходова линия излиза извън плочката 
и за да се продължи трябва да се направи остра чупка, така 
че да се достигне до (съзнателно търсеното) „Т” („5”). При 
това се получава: „П-Р-У-С-Т”!). Продължавайки по новото 
направление напред се попада на „Υ” („6”), което предполага 
рутинния прочит „П-Р-У-С-Т-И” и отново след чупка в лини-
ята (показана като „7”) се стига до съседната (респ. крайната) 
буква „И”. Тя, както в „Калояновия пръстен”, приемам да се 
подразбира като кирилското „Н”. Всичко това значи, че с при-
лагането на един не особено сложен ход може да се прочете 
„ПРУСТИН”. Т.е. „ПРЪСТЕН”! 

Разчитането на „ПРЪСТЕН” ме насочи към идеята да 
опитам със следващ ход, симетричен на първия, но в другата 
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половина на плочката.
Първата буква при започването на този паралелен ход, 

тръгвайки от зоната на използваното вече „П”, е финикий-
ското „далет” („Д”) – („8”). След нея идва познатото слепено 
„Q=⊚+V”, което (прочетено сега като „У”) дава „Д-У” („9”). 
Следват две букви, които изглеждат като две еднакви „Λ”, или 
комбинация от „Λ” и „Д”, ако направим огледално познатата 
чупка в директрисата на четене („10”, „11”). 

Редно е (според мен) двете посочени възможности да бъдат 
разгледани като равностойни при положение, че пръстенът 
днеска го няма, а „картинките” от снимките не са достатъчни.

„Л-Л” значи подредба от рода „Д-У-Л-Л”, докато „Д-Л” 
предполага звукосъчетанието „Д-У-Л-Д”. И при двата вари-
анта на прочита след първата буква „Л” се прави посочената 
чупка в направлението на четене, като отново в изпълнение на 
симетричността на хода се достига съответно до „Є” („12”). 
Това ще рече, че сме стигнали до „Д-У-Л-Л-Е” или „Д-У-Л-Д-
Е”. Продължението нататък към „13” е повече от просто. Пъл-
ното „композиране” на думата все с прилагане на посочения 
симетричен ход дава „ДУЛЛЕИ” или „ДУЛДЕИ”, а с приба-
вянето на следващите „14” и „15” се получава „ДУЛЛЕИНИ” 
или „ДУЛДЕИНИ”. Последните две букви „17” и „16” биха 
могли да се приемат за „О” и „В” („вета” от гръцката, респ 
„бет” от финикийската азбука). Товав последна сметка озна-
чава, че написаното върху пръстена би следвало да се чете 
като „ДУЛЛЕИНИ+ОВ” или „ДУЛДЕИНИ+ОВ”. Съответ-
ният смисъл на двете думи е „ДУЛЛОВ” или „БОЖЕСТВЕН 
ДУЛОВ”.

Ако последните букви от възприетия прочит се „компози-
рат” по друг начин, може да се получи „ДУЛЛЕИ+⊚Н⊚И” 
или „ДУЛ+ДЕИ+⊚Н⊚И”. Напълно възможно е обаче ру-
ната „16” да означава „А” („алфа”), което донякъде би про-
менило съдържанието на написаното. Тогава ще се получи 
„ДУЛЛЕИ+АН⊚И” или „ДУЛ+ДЕИ+АН⊚И”. И в двата слу-
чая (които разглеждам като конкурентни) последната дума е 
най-естествено да се приеме за определение, което означава 
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едно и също: „НЕБЕСЕН”. 
Окончанието „ЕИ”, респ. „ОИ” („⊚И”) напомня една ста-

родавна форма на прилагателни имена в родителен падеж, 
описана по съвсем друг повод от изследователя П. Серафи-
мов относно неотдавна открит древен тракийски (старобъл-
гарски!?) надпис в Родопите.3 [3]. Така че няма да е особен 
прецедент или грешка, ако допуснем, че може би имаме пред 
себе си една архаична притежателна форма на името ДУЛЛО. 

Въз основа на всичко горепосочено може да се заключи, че 
написаното върху т.нар. „Пръстен от Шуменско” е:

 „ПРЪСТЕН ДУЛЛОВ (НЕБЕСЕН)”, или „ПРЪСТЕН ДУ-
ЛО-БОЖЕСТВЕН (НЕБЕСЕН)”. Дали единият или другият 
(който и да е от двата) прочит е по-достоверен, остава да се 
тълкува. Далеч по-важното е, че основното се оказва практи-
чески разгадаемо – пръстенът е бил притежание на владетел 
или високопоставен аристократ от рода Дуло.

Това, което бе постигнато с представеното по-горе разчита-
не, далеч не е всичко, което се намира върху плочката. Ако се 
проследи още веднъж описаната по-горе операция ще се ус-
танови, че почти в средата между двете описани основни хо-
дови линии останаха „неупотребени” два близко разположени 
знака „І” и „І”, които са номерирани общо като „18” и които 
мисля, че не трябва да се разглеждат като отделни букви, а 
като латинското „ІІ”. Същата цифра към времето на създава-
нето на Дунавска България, респ. към епохата на владетелите 
от рода Дуло, е била достатъчно добре известна и използвана 
в цяла Европа. В текста двете близко разположени успоредни 
хасти „ІІ” (незавъртени една спрямо друга!) в такъв случай 
биха могли да имат значението „ВТОРИ”. Така резултатът от 
представения дотук прочит на написаното върху плочката на 
пръстена ще е:

„ПРЪСТЕН ВТОРИ ДУЛЛОВ (НЕБЕСЕН)”
или по друг начин формулирано:

3 Серафимов, П. Нов тракийски надпис, който променя история-
та. – http://sparotok.blogspot.com/2015/10/blog-post_21.html
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„ПРЪСТЕН НА ВТОРИЯ ОТ БОЖЕСТВЕНИЯ (НЕБЕ-
СЕН) РОД ДУЛО”.

Най-вероятно зад „ІІ”, което бе разчетено като „ВТОРИ”, 
всъщност стои знакът на търсената историческа личност. 
Според мене тя може да е единствено кан Тервел – „ВТОРИ-
ЯТ” в хронологията владетел на Дунавска България, незави-
симо че не е известно, той да е бил записван някъде точно по 
тоя начин. Аналогията с Калояновия пръстен-печат подсилва 
предположението, че името на притежателя и тук трябва по 
някакъв начин да е указано, да присъства или поне да е загат-
нато – най-малкото защото някога печатите са били слагани, 
както сега саморъчният подпис. 

Друг интересен паралел на разчетения дотук надпис се от-
крива на известния оловен печат (медальон) на същия Тервел, 
където от двете страни на монограма му присъстват буквите 
„Т” и „Q” (Фиг. 4). Те именно могат да се тълкуват и като съ-
кращение на определението „ТУТОМ”, тоест „ВТОРИ”. Там 
буквата „Т” (както се вижда) е изобразена по-високо, така че 
да влиза и в съкращението „Т-Q”, и в името „Тервел”. 

Тервел е забележителен български владетел. Той действи-
телно е бил втори по ред след 681 г. Ако се позовем на „Имен-
ника на българските владетели”, „ВТОРИ” наистина е „ТУ-
ТОМ”. На пръстена тази многозначителна дума обаче не е 
записана с букви, което въобще не означава, че Тервел не е 
бил титулуван и като „ВТОРИЯТ”. Там е запечатан символът 
„ІІ”, което смятам, че означава същото. 

На базата на комплекса от всички разгледани дадености, 
пръстенът може да бъде определен с голяма категоричност 
като „Пръстен на Тервел”. Дали той може да се нарече „небе-
сен” считам за логично, а и следва от друго. 

В посока търсене на допълнителни нюанси в съдържание-
то на графичните изображения върху плочката, в търсене на 
още нещо, свързано с Тервел, направих следното: от снимката 
копирах само точките от вътрешността на елипсата (вдлъбна-
тините, които при подпечатване върху восък например, ста-
ват изпъкналости), без оглед на линиите, които ги съединя-
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ват и които очертават буквите. Получи се отново нещо като 
безразборна мозайка, която на пръв поглед не носи особена 
информация. Така е обаче само на пръв поглед, защото ако 
по нов начин се съединят точките от тази мозайка, може да 
се получи картината на част от... добре познатото ни звездно 
небе (Фиг. 6). В елипсата се появяват... съзвездията Малката 
мечка и най-близките до нея Голяма мечка, Дракон, Цефей и 
Касиопея. Това подсказва, че хаосът от точки всъщност въоб-
ще не е хаос, а е подчинен на конкретни астрономически по-
знания и на много специална и задълбочена логика. Пръсте-
нът следователно се оказа и... миниатюрна карта на нощното 
небе – изобразена върху два квадратни сантиметра! Съзвез-
дията, колкото и изображението да е дребно, са изрисувани 
достатъчно прецизно, в точен мащаб, а и са композирани по-
между си така, както и сега изглеждат нощем.

В средата (в геометричния център) на Пръстена с „⊚” е 
изобразена Полярната звезда – която е била по времето на 
Тервел, а не съвременната Полярна звезда. Има обяснение за 
това. В резултат на т.нар. „Прецесия” – наклонът на земната 
ос се премества, така щото преди 1300 години, когато е била 
създадена Дунавска България, небесният полюс е бил друга-
де и за Полярна би трябвало да са приемали друга звезда. А 
такава – по-близка до зенита в него време е била звездата „δ” 
от Малката мечка и смятам, че именно „δ” от Малката мечка 
е изобразената в центъра на Пръстена. Другояче казано – По-
лярната звезда от Пръстена е звездата „δ” от Малката мечка 
и това отговаря на тогавашното „небесно статукво”. На пръс-
тена тя е „повдигната”, затова е с двойно кръгче,... от кое-
то (впрочем) възниква въпросът какво означават останалите 
букви „⊚”? А те са още три, както се вижда от Фиг. 3.

Известно е, че звездното небе се „върти” около полярния 
си център, като за година прави един пълен оборот. Ако се 
проследи която и да е от видимите звезди, ще се установи, 
че нейната годишна траектория описва окръжност. Ако към 
това добавим факта, че мислено продължена отсечката между 
двете добре видими крайни звезди на Голяма мечка (Мерак и 
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Дубхе) води към същия небесен център, можем да приемем, 
че древните (вкл. древните българи) са ги възприемали един 
от ориентирите за „вървежа” на времето. Нещо като стрелката 
на часовника... На Фиг. 7 е даден пример за това. Характерни-
те положения на посоченото там съзвездие отговарят на нача-
лото и края на годишните сезони, на зимното и лятно слън-
цестоене, респ. на пролетното и есенно равноденствие. Ако в 
трите „⊚” видим различни положения на Дубхе, може да се 
твърди, че на Пръстена на Тервел са отбелязани важни съби-
тия от управлението му. Те според мене се отнасят за 705-та 
и 706-та г. – възстановаването на Юстиниан ІІ, получаването 
на областта Загора и официалното възшествие на Тервел на 
българския престол. То, както се сочи от историците, е стана-
ло в началото на 706 г. Това предполага, че пръстенът може да 
бъде и датиран. Подобна картина и асоциации се придобиват 
и при разглеждането на лицевата страна на медальона, след 
като на него са нанесени линиите на смяна на годишните се-
зони. И там има звезди, които попадат на същото място, както 
„⊚”-та от пръстена (Фиг. 8). 

Заради успешното възстановяване на Юстиниан ІІ (внук 
на императора Ираклий) на византийския трон, Тервел (внук 
на кана сюбиги Кубрат) получил в знак на благодарност мно-
го дарове и титлата кесар. Получил и областта Загора – зна-
чителна територия южно от Източна Стара планина и част 
от дотогавашната провинция Хемимонт. Придобивката била 
изключително ценна, защото отдалечавала византийците от 
сравнително лесно преодолимите старопланински проходи 
и давала допълнителни отбранителни гаранции на столицата 
Плиска. Мирното споразумение и териториалните отстъпки 
потвърдили завоеванията на Аспарух и окончателно „закова-
ли” България на Балканите. За увековечаване на този успех 
Тервел поръчал импозантен паметник в светилището Мадара. 
Пред издялания върху отвесната скала конник (негов порт-
рет!?) той поставил надпис, описващ случилите се събития. 
Не пропуснал да отбележи, че е придобил и „Ешмедиме”, 
което ще рече „Езерните рудници” (южно от Бургас). От Кон-
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стантинопол обаче скоро преценили, че последното съвсем не 
е било договорено, а е едностранно тълкуване на сключено-
то мирно споразумение. Две години след 706 г. Юстиниан ІІ 
решил да си върне „незаконно отнетото”, като организирал 
поход по черноморския бряг. Войската му, спокойна и сигурна 
в победата, достигнала на север чак до Анхиало (Поморие). 
Тук обаче я пресрещнал Тервел, който с едно светкавично на-
падение разбил Юстиниан и го принудил да бяга по море към 
Константинопол. 

Вероятно за да отпаднат бъдещи подобни спорове, Тервел 
изградил дълбок пограничен вал по новата си граница. Спе-
циалистите го определят като най-голямо строително съоръ-
жение от VІІІ в. в Европа. Наречен бил „Кесарският канал”, 
респ. „Еркесар”. Днес той още съществува, като от негово-
то изначално име е останало деформираното име „Еркесия” 
(Фиг. 9). Векове по-късно актът на това завоевание на Тервел 
се споменавал с особен акцент. Неслучайно цар Иван Алек-
сандър – в писмо до венецианския дож Дандоло – се подпи-
сал: „цар на България и Загора”. Еркесар е доказателство за 
доброволното разделяне на България от Източния Рим. Той 
е неизтриваема от времето „гранична бразда” – доказател-
ство докъде точно и безспорно е достигала българската земя, 
доброволно отстъпена и... неоспорвана от Византия. Загора 
била първата стъпка към завоюването на Тракия. Отстъпена е 
била доброволно на българите на Тервел. 

Не много години по-късно от 706-та, след като на византий-
ския престол се сменили няколко владетели, Тервел (заедно 
със сина си Кромесий) отново се наложило да помага на Ви-
зантия. Проблемът бил в това, че Константинопол се оказал 
ограден по суша и море от сарацините и неговото падане бил 
само въпрос на време. Тервел отново се притекъл на помощ, 
като оградил обсаждащите Константинопол сарацини. Пос-
ледвала битка. Тя се разиграла в средата на м. август 718 г., 
т.е. точно преди 1300 години. Българите на Тервел нападнали 
сарацините, като ги разбили съвършено. От тях загинали над 
20000, докато жителите на обсадения Константинопол... само 
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наблюдавали боя от крепостните стени. 
След победата и съответните тържества България получи-

ла още едно териториално разширение към вътрешността на 
Тракия. Съгласно византийските хронисти, границата била 
очертана „по милеона”, което днес формално е трудно да се 
възстанови. Милеон („о милио дьо”) на някои от днешните 
европейски езици като френския означава „по средата”. Тази 
среда – между Плиска и Константинопол (ако погледнем кар-
тата) се явява билото на северния хребет на Странджа пла-
нина. На запад „браздата” продължавала до р. Марица (респ. 
до днешното с. Ябълково, където все още има запазени следи 
от крепост на място, наречено „Милеон”). Новото територи-
ално разширение на България включило нова една трета от 
Хемимонт. Тази гранична линия следователно е започвала от 
морето, северно от гр. Мидия и след Ябълково продължава-
ла в посока северозапад, покрай Аугуста Траяна (Ст. Загора), 
достигайки до Стара планина. За отбелязване е, че и съвре-
менната граница на нашата страна с Турция се движи по поч-
ти същата линия – стои следователно там, където я оставил 
Тервел. 

 Битката при Константинопол се превърнала във вели-
ка битка за спасяването не само на Византия, но и на цяла 
Европа. Описана е от много хронисти. Тервел и България са 
споменати от тях с благодарност и уважение. Може би точно 
затова в „Именника на българските владетели” единствено 
имената на Аспарух и на Тервел са изписани по-особено – с 
главни червени букви. 

Знае се също (и от Отец Паисий), че Тервел приел хрис-
тиянството около 703 г. Неговото религиозно име е Триве-
лий. Заради решаващата помощ, която оказал за спасяването 
на християнския Константинопол, след смъртта си Тервел 
бил канонизиран като Свети Тривелий. В много от старите 
български църкви и до днес има останали стенописи, където 
той е изобразен като светец. Празникът на Св. Тривелий се 
чествал на четвърти септември, но с годините по необясними 
причини бил изваден от християнския календар и забравен. 
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Образът на Тервел, свързан с древното величие на България, 
обаче останал в стенописите. Останал и на Мадарските скали. 
Оттам той, като един от символите на българската вечност, 
продължава да ни гледа и подкрепя. 

    
 

 Фиг. 1. Пръстенът – Фиг.  2. Пръстенът – 
  поглед отгоре поглед отстрани

  

Фиг. 3. Увеличената плочка
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Фиг. 4. Надписът върху медальона на Тервел

Фиг. 5. Поредицата на прочита
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Фиг. 6. Съзвездията от пръстена

Фиг. 7. Характерни положения на Голямата мечка
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Фиг. 8. Медальонът с характерните линии

Фиг. 9. Еркесар (Epкeсия)
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БЪЛГАРСКИЯТ ВЛАДЕТЕЛ КРУМ – 
ИДЕАЛ ЗА ДЪРЖАВНИК

Петко Добрев, Силистра

Според академичното издание „История на България”, 
Крум е водил политика за обединяване на българските славя-
ни, славянизиране на държавата, обогатяване на него самия и 
първите му помощници, и утежняване положението на бъл-
гарското селячество. Всичко това той сторил чрез водените от 
него победоносни войни и въведените закони.

Анализът на историческите извори обаче показва, че тези 
твърдения са поредната историческа манипулация.

Имайки предвид изворите, то може да се твърди, че Крум 
започва реализацията на доктрината България. Какво включ-
ва Доктрината България?

– Обединение на българите, заселили се в Централна и 
Югоизточна Европа в единна държава;

– Създаване на социално справедливо държавно ус-
тройство, което гарантира необходимата грижа за всеки 
български поданик;

– Превръщането на България в основна геополитиче-
ска сила на европейския континент. 

През първите шест години от своето управление, т.е. до 
809 г. той насочва своите усилия за обединение на българите 
и превръщането на България в социално справедлива държа-
ва. За това говори и Христо Драганов в своя препис на исто-
рията на Паисий:

„Затуй Крум се занимавал в първите шест години от цару-
ването си само за вътрешните наредби на царството си.” 1

Успешните му военни кампании установяват пряка връзка 
между Мизия, Панония и Долната земя Охридска. През 805 г. 
Крум не просто разбива аварите, а освобождава панонските 
българи. Тези сведения черпим от споменатия препис на „Ис-

1 Радев, Иван. Отец Паисий Хилендарски. С., 2012, с. 328. 
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тория славянобългарска”, който е дело на Христо Драганов:
„Той помогнал на панонските българи да са освободят от 

франките и аварите, с които имали непрестанни боеве.”2 
През 809 г. Крум превзема Сердика и така практически е 

завършено обединението на Мизия, Панония и Долната земя 
Охридска.

В тази нова ситуация – обединена България – Крум изобщо 
не е протакал изпълнението на дълга си като владетел. Опо-
вестява на всички свои поданици в обединена България зако-
ните, които ще регламентират техния живот, в това число и на 
българите, дошли от Аварския хаганат, за които говори Лекси-
конът на Свидас:

„А той като чул думите им, свикал всички българи и им за-
повядал, като издал следните закони: Ако някой обвини дру-
гиго, да не бъде слушан, преди да бъде вързан и разпитан. И 
ако се окаже, че той клевети и лъже, да бъде убит. Не се поз-
волява да се дава храна на онзи, който краде. Или ако някой 
би се осмелил да направи това, имотите му да бъдат отнети. 
Заповядал също да се строшават краката на крадците и всич-
ки лозя да се изкоренят. На всеки, който проси, да не се дава 
малко, но да бъде (достатъчно) задоволен, за да не изпадне 
пак в нужда, или пък който не е постъпил така, да му бъдат 
отнети имотите”.3

Законите му явно са били изключително строги и справед-
ливи. Заможните хора са били задължени да помагат на бе-
дните, тъй като ги е заплашвала конфискация на имотите при 
отказ. Няма друго законодателство в Европа от този период, 
което до такава степен да гарантира човешкото съществуване. 
Но това не се случва и в последващите епохи. Няма подобен 
пример и днес. Звучи наистина странно, че заможният е длъ-
жен да помогне на просяка. Дали този закон е бил реалност, 
или легенда? Тъй като дълги години нас ни учеха, че богатият 

2 пак там 
3 ГИБИ, Т. 4, с. 309-310. 
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човек е изедник, че той винаги е лош, може би затова не обръ-
щахме внимание на текст от Стратегикона на Кекавмен: 

„Във всичко се застъпват за нуждаещия се. И наистина бога-
тият е бог за бедния, понеже го облагодетелства. Затова и бъл-
гарите наричат имотния – богат, което значи богоподобен”.4

Ето го обяснението за произхода на обикновената думичка 
„богат”, което обаче характеризира твърде добре една от ос-
новните черти на периода преди налагане на византийското 
влияние в България. Българската държава не само гарантира 
реда в обществото, но и възможността за просперитет на вся-
ка личност. 

Обединена и социално справедлива България се превръща 
в незаобиколим геополитически фактор в Европа. Това кара и 
Карл Велики да сключи мирен договор с Крум. За това говори 
Паисий:

„Сключил мир със западния цар”.5

За сключения мирен договор с Карл Велики сведения на-
мираме и в Българския апокрифен летопис.

Не така стои обаче въпросът с Византия. Обединена и со-
циално справедлива България е в разрез с доктрината Визан-
тия. Това принуждава Никифор да тръгне не просто срещу 
българите, а срещу обединена България. Именно обединена 
България не може да съществува съгласно философията за 
същността на Източната Римска империя, т.е. Византия. Ето 
защо Никифор е решил не просто да срази българите, а да 
защити политическата доктрина на Византия, като наследник 
на Римската империя. Всички знаем как завършва този опит 
на Никифор да ликвидира обединена България – главата му 
бива отрязана. 

Навлизайки в България, Никифор успява да стигне до Тър-
ново, където резидира Крум. За това, че Крум управлява Бъл-

4 ГИБИ, Т. 7, с. 12. 
5 Паисий Хилендарски. Славянобългарска история. С.,1979, 
с. 50. 
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гария от Търново, сведения може да почерпим от Паисий:
„Той най-напред съградил Търново, три крепости между 

реката Янтра, и тук поставил царския престол”.6

В анонимния ватикански разказ има сведения, че превзе-
майки неизвестно селище, Никифор разграбва Крумовото съ-
кровище и го раздава на войниците си. След това обаче се 
отправя към Сердика.7 Пътят за Сердика на север от Стара 
планина е минавал край Никополис ад Иструм. Имайки пред-
вид сведенията на Паисий и анонимния ватикански разказ, 
твърде вероятно е битката да се е случила в пространството, 
заключено между днешното село Никюп, река Росица, река 
Янтра и днешното село Сломер, бивше Славомир.Според Па-
исий това се е случило недалече от Никопол, край Славомир.8

Според „Българския апокрифен летопис” Крум е онзи 
владетел, който стои на най-високия български исторически 
връх. Крум не просто е обединил българите. Той е заплашил 
съществуването на доктрината Византия. И не е случайно, че 
за неговата победа са потърсени библейски аналози. 

Как българите описват Крум? Паисий определя Крум като: 
„отбран, великодушен и благополучен във война.” 9

Христо Драганов в своя препис на историята на Паисий 
също вижда Крум като изключителен владетел: 

„Подир Кардама воцарил са Крум, 12-ий цар Болгарский, 
който бил голям и остроумен юнак”.10 По подобен начин пише 
и Раковски за Крум:

„Той великий и мудрий мъж”.11

6 пак там, с. 86. 
7 ГИБИ,  Т. 4, с.11-15. 
8 Паисий Хилендарски. Славянобългарска история. С.,1979, 
с. 50 
9 пак там
10 Радев, И. Отец Паисий Хилендарски. С., 2012, с. 328. 
11 пак там, с. 331.
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Делата на Крум показват, че такъв владетел се ражда вед-
нъж на 1000 години и задача на обществото е да го разпознае, 
подготви и овласти. Останалото е история. 

 Византийците пък според Теофан са видели в лицето на 
Крум превъплъщението на друга личност, която не само че 
е също библейска, но е и цар, разтърсил античността – Се-
нахерим. И тази аналогия с известния асирийски цар е по-
редното доказателство, че Крум и на Изток, и на Запад е бил 
приет като велик владетел.

Ще завърша с думите на Мишел дьо Монтен в глава XXI на 
„Есета” по повод държавата на Крум:

„В тази държава думите означаващи лъжа, предателство, 
измяна, недобросъвестност, скъперничество, завист, клевета, 
са непознати”.12

12 Чолпанов, Б. Земя на световен кръстопът. С.,1993, с. 27. 
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АТИЛА.
НАЙ-ВЕЛИКИЯТ ХОН – БЪЛГАРСКИ ИМПЕРАТОР,

УПРАВНИК НА ЦЕЛИЯ СВЯТ

Валентин Вътов, Пловдив

Има много бележити събития и личности в историята на 
древните българи. Аз реших да се спра на най-вeликия владе-
тел не само в цялата история на българите, но и на света.

До днес казионната историография напълно е заличила 
най-бляскавия възход на древните българи и ни е представи-
ла за познание един брутален фалшификат със жестоко стег-
нат времеви исторически корсет! По необяснима омерта на 
световното задкулисие, на нас ни е позволено да мислим за 
българи и българска държава от средата на VІІ век. Нито век 
по-рано, нито километър встрани от Дунава. Нашата истори-
ческа общност мълчаливо и послушно спазва тая „заповед” и 
все още не „вижда” съществуването на оцелялата българска 
летопис от Волжка България.

Българите не са обитавали една и съща територия, не са 
имали само една държава, а уникален случай в човешката ис-
тория от няколко държавни образувания с различни територи-
ални обитания. Основното историческо название е България, 
но има и редица други, приети за държави на българите. Бъл-
гария е повече от исторически модел, невероятно понятие. 
Българската история трябва да бъде пренаписана и върната 
със седемнайсет хиляди години назад.

Метафорично представено като циферблат, събитията 
свързани с Велика България от времето на Кубрат и за Дунав-
ска България на Аспарух през VІІ век се явяват в дванайсет 
без десет на цялата история на българите.

Моят подход в предоказване истинността на българските 
летописи е проверяем и с методите на ономастиката.

От топонимите, етнонимите, хидронимите, оронимите, 
които както в древността са написани, така и днес се срещат 
навсякъде около нас, с методите на сравнителното езикозна-
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ние и анализ, може безпроблемно да се твърди – ето това е 
българско, римско, гръцко, египетско и т.н. име и наимено-
вание. Особено ако в писмените извори е написано подробно 
и споменато черно на бяло. В това именно се състои сенза-
ционната информация и точност, която ни предлагат българ-
ските летописи. Сравнителното езикознание и ономастиката 
елиминират категорично всякакви съмнения. Подробните и 
детайлни описания, хилядите имена и дати в летописите са 
убедително сравняеми с достъпните ни досега други древни 
източници. Ономастиката не може да бъде изгорена на клади.

Какво ни е известно от настоящата история за първите ве-
кове след Христа, когато на историческата сцена на познатата 
ни класическа Европа от изток се явяват „варварски” народи 
и племена, връхлетели Стария свят и променили го изцяло? 
Епохата е наречена „Великото преселение на народите” в кон-
текст, като че ли то е първото случило се в Европа и света. 
Всъщност няма Велико преселение, а поредното движение на 
племена от българската етническа общност (българлъка) от 
изток на запад. Защото от хилядолетия преди това е имало 
миграции в двете посоки, както и от север на юг, движение 
около Средиземно море в двете му посоки, също така и през 
други морета, та чак до Австралия. Някои скептици ще ре-
кат – това са фантасмагории. Разбираемо, според досегашни-
те познания.

Българската народност е сложно съставен етнос, сбор от 
народи и племена, формирана по исторически данни в наши-
те летописи поне от 17 хилядолетия, а по легендарни – преди 
над 33 хиляди години, които са се обединявали и разделяли 
и са оказали огромно влияние на множество други народи от 
днешна гледна точка, било като история, култура, митология, 
религия, езици, генеалогия.

Това го пише и може да се анализира в древните българ-
ски летописи, предавани хилядолетия от стари на млади, от 
баща на син, като древен епос, ъйри (откъдето се получава 
думата „ера”) на трек-български език, като аеди, от носите-
лите на „народната памет” в лицето на жреческото съсловие 
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и царските родове на династията Дуло. А във времената на 
поява на пергамента и хартията вече са били писани с букви 
на „българица”, а на арабица след приемането официално на 
исляма във Волжка България. Спасените български летописи 
от хомо-хищниците на човечеството са ярко разобличаващи 
ги документи, където е описано кои сили преднамерено и сис-
тематически са ги унищожавали, поне от V век до днес.

Преди година в една електронна медия у нас излезе публи-
кация как „Учени от Кеймбридж разкриха истината за „веро-
ломните получовеци” и техния вожд Атила”. Там пише: „За 
древните римляни нашествията на хуните по границата на 
империята са били истинска катастрофа. Номадските племе-
на на хуните са прекосявали и плячкосвали цялата източна 
част на Европа, както и централна Азия. Местните жители са 
ги наричали „вероломни получовеци”, а техният вожд Атила 
е имал прозвището „бич Божи за Земята”. Наричали са ги още 
„нецивилизовани, изглеждащи като животни, ужасни”...

Разказват, че Атила е бил победен в Каталунската битка. 
В нашите учебници и университетски издания не пише нищо 
по-различно. Изумително е как мозъците не само на цялото 
човечество, но и на т.н. учени от престижния Кеймбриджски 
университет са промити с недомислици и фалшификации, на-
пълно изчистили от общочовешката история името българи 
и тяхната огромна многохилядолетна държава Велика Бълга-
рия, нейния необозрим принос за света, в случая включител-
но и за британците и англичаните.

Разобличаването на тази глобална историческа измама из-
исква повече думи.

Моята тема е „АТИЛА според българските летописи. 
Биография и дела” (в детайли, които ще подчертаят българ-
ския произход на Атила).

Атила следва да е националната гордост на българите, най-
великият хон – български император и най-велик владетел 
изобщо в цял свят за всички времена, през цялата ни извест-
на история. Той е много по-велик и мащабен от хан Аспарух. 
Атила е владетел от българския царски род Дуло! По българ-
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ските летописи, така известният ни Атила, по трек-български 
език (български тюрки) – Атилле, не е варварин, не е ужасен 
хун и получовек. Атила има над 15 имена и прозвища: Атил-
ле („Годината на коня”), Ту-Къй („Великият Къй”) – Туки, 
Тукал (в Афганистан), Тохол (в монголските и афганските го-
вори), Токио (в Япония), Айбат Аудан, Ардар (Артур), Атряч, 
Ашла („Благороден дракон”,„Осло” в Норвегия, „Етцел” в 
Германия), Асъйл – Усила в руските приказки, Дау-Баръйс, 
Дау-Ръйш, Кобландъй („Подобен на Лъв”), Урус („Храбрец”), 
Урусбаг („Бич Божий”), Ат-Иляс, Бат-Иляс, Динлин (в ал-
тайските говори) и т.н. По рождение бил наименуван просто 
Къй, но по-късно като принц придобил и представката за ве-
личие и станал Ту-Къй (Туки, съкратено).

Атилле се е родил в крепостта Ашла, днешният град Казан 
край Волга, в годината на Коня, т.е. по едни сведения през 394 
г., а по други – през 406 г. Негов баща е Мунджук Ищяк Бъйр-
ман Мермер Маджар, който в това време възглавявал Идел 
(Поволжието и Прикамието), Ибер-Себер (Западен Сибир), 
Шуд (Североизточна Европа от Финландия до Таймъйр -Тай-
мир), Илат (Източното Предкавказие) с главен град Маджар 
и ищякската (маджарска) армия, а през 420 г. станал импе-
ратор на Хон-Българ (Хуно-Българската империя). Майка на 
Атилле, по име Бинаджи, била по-голямата сестра на урум-
ския сардар Хайджи Яучи (римския генерал Аеций), по народ-
ност била утейка от българите-юти (ютланди, датчани). От 
други източници знаем, че Аеций е родом от крайдунавския 
български град Тарас Джолта, т.е. Доростол, днес Силистра. 
Възможно е да са родени от различни жени на техния баща, 
който бил началник на конницата, нает на ромейска служба.

Аталъйкът1 на Къй, Татяк – комендант на Ашла (Казан), на-
садил в душата на момчето мечтата за придобиване на власт 
над целия свят, като му казвал, че по този начин той ще из-
превари всички известни владетели и завоеватели, дори Карт-

1 Аталъйк – „Втори баща”, чичо, възпитател.
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Джам2, Дагрий (Дарий Велики) или Карт-Аламир-Султан, и 
Искандер или Яна-Аламир-Султан (Александър Македонски). 
При това Татяк посочвал на Къй, че за осъществяване на меч-
тата му се налага да стане най-силен воин. И Къй започнал да 
изучава бойното изкуство, до изтощение да стреля с лък при 
пълен галоп на коня му, да фектова с тежък меч, да нанася 
удари с тубера3 и да мята копие. Който и да иска да каже, че 
Къй започнал да мечтае за световно господство от желание 
да се изяви – той греши. Атилле бил много скромен и забра-
нявал дори на своите потомци да казват, че те са „от рода на 
Атилле”. Той им нареждал да казват: „Говорете, както казвам 
самият аз: Аз съм от рода на Мунджук!”

Той много обичал баща си и винаги мечтал да бъде редом 
до него, но това му се отдавало твърде рядко. Мунджук, който 
по природа бил много миролюбив, поискал да смекчи харак-
тера на Къй и го изпратил да се учи в Улуг-Урум („Великият 
Рим”) и Истанбул („Цари-Град”, Константинопол). Там Къй 
се именувал по месторождението си с прозвището Ашла („Ка-
зански”), получил всестранни знания, научил алтъйнбашки 
(латински) и тирбашки (старогръцки) езици, но тъй като не 
забравил за своята мечта, през цялото си свободно време усъ-
вършенствал своите бойни умения. Веднъж в Улуг-Урум той 
подкупил ръководителя на военните игри и излязъл на майда-
на (цирковата арена) – мястото на смъртоносните схватки на 
джамалдарите (гладиаторите) – и победил един боец-гигант. 
След това той, сякаш нищо не е станало, се върнал на свое-
то място сред зрителите и казал на Татяк, че е прескочил за 
малко да закуси. Той се сражавал, като закрил долната част на 
лицето си с превръзка и така аталъйкът не го познал.

В древността за описанието на великите владетели и хора 
се вмъкват и митични елементи. И тук така, след като се 

2 Карт-Джам Кавес Зияджи Таргиз – основател на българската дър-
жава Идел („Седем племена”).   
3 Боен топор, брадва с две остриета.
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убеждава в страстта на Къй към военни действия, веднъж му 
се явява дъщерята на алпа Баръйс Бабай (алп на войната и 
воинската слава) – алп-биката Гулаим Самар (алп-бика на 
войната) и му казала: „Ти покори моето сърце и аз искам да 
се съберем заедно. Ако ти помогна да станеш най-велик воин 
и пълководец, така че да успееш да осъществиш мечтата си 
да властваш над целия свят и дори като ти позволя да упра-
вляваш тези земи за двайсет години, то ти ще се съгласиш ли 
след това да напуснеш този свят на хората и дойдеш при мен 
в света на алпите (духовете)?” – „Да!” – възбуден ѝ отвърнал 
Къй, който също се влюбил в прекрасната Гулаим...

Към 412 – 414 г. кансюбиги на Хон Българ бил Карадан, а 
непълнолетния си син Урус той оставил за баг (малък княз) на 
бейлика (княжество) Бургас (Австрия и Бавария). Карадан 
се страхувал за трона си и системно разсредоточавал съпер-
ниците си на управленски постове в различни области. Сина 
на Мунджук – Туки Атилле изпратил в Бургас, под зоркото 
око на Урус. Оказало се обаче, че това не смутило младия 
Туки Атилле и той се държал така, все едно той бил баг на 
Бургас. Той разширил пределите на този бейлик, като вклю-
чил Алъйп Бурджан (Швейцария), с центрове – основаните 
от него градове Алъйп-Българ (Берн) и Щен-Българ („Истин-
ската България”, Женева). Освен това Туки основал в Байгар 
(Бавария) града Улу-Българчин (Мюнхен), града Българчин 
малко на изток от Улу-Българчин, а на река Ръйнджа (Рейн) 
град Ръйнджа-Българ. Карадан обаче наредил Алъйп-Българ 
да се нарича Алъйп-Баръйн (Берн), Щен-Българ – Щен Уба 
(Женева), Улу-Българчин – Менкент („Менкент” също озна-
чава „Град Българ”, Мюнхен), Българчин – Бурхаз („Българ 
на хълма”, Бургхаузен), Ръйнджа-Българ – Менка („Българско 
гнездо”, Манхайм). Освен това Туки се договорил с бага на 
Рамил (Римската империя) за разселването на 5000 българи 
южно от Бургас в Алтъйнбаш (Италия) за усилване охраната 
на проходите през Алъйптау (Алпите).

Шейх Мохаммед-Гали (поетът Кул Гали) в своята „Хон 
китаби” („Книга за хуните”) пише, че по негово време в Ал-
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тъйнбаш се наброявали 300 български аула (села). „Напри-
мер, около Булунгар (Болоня) – аула Булгари, около Буляр-
кен (Флоренция) – аул Булгарай, около Берен (Верона) – аул 
Булгарил, около Рамай (Равена) – аулите Ямле Булгар и Ляки 
Булгар, близо до Турун-Уба (Торино) – аулите Бани Булгар, 
Нар Булгар и Карин Булгар, при Май-Алан (Милано) – аулите 
Сармади Булгар, Молла Булгар, Саръй Булгар, Мен Булгар. 
Към тях трябва да се прибавят и не малко худски (готски) 
и аланкубарски (лонгобардски) аули, много от които също се 
казват Булгар, защото худците и особено алан-кубарите се 
смятат за българи. Два худски аула около Рамай и Май-Алан 
се казват Сюкарай Булгар (Редови Българ) и Худ Булгар (Гот-
ски Българ).

През 422 г. Къй удържал своята първа голяма победа над 
метежните алан-българи, възпротивили се на въздигането на 
трона на Хон-Българ на Мунджук. Къй, извикан от баща си от 
Истанбул, където той завършил своето образование, разбил 
метежниците и ги преследвал до град Кулян (Кьолн), около 
който неговите бойци пленили сестрата на главатаря на ала-
ните Ар-Съйла (Света Урсула в западно-европейските из-
точници) заедно с десетина знатни алански девойки. В жела-
нието си да ги спаси от продажбата в робство, Къй предложил 
на Ар-Съйла да стане негова жена, но тя заедно с другарките 
си избухнала в хули към царския род и била убита от възмуте-
ните воини. Къй се опитал да спре воините, но Татяк го спрял 
с думите: „Тези момичета извършиха най-тежкото престъпле-
ние – оскърбиха царския род – и заради това по закон трябва 
да умрат. Ако искаш твоите поданици да спазват закона – ти 
самият не го нарушавай!” Оттогава Къй се научил да сдържа 
своите пориви и никога повече не си позволил чувствата да 
му пречат да изпълнява законите.

След година (423 г.) Къй получил за разгрома на метежни-
ците името Тукъй (Великият Къй, Туки), вече командвал ар-
мия от 60 хиляди души. Баща му заповядал да предотврати 
преминаването на Рамил (Западната римска империя) под 
властта на Урум (Източната римска империя). За да успее в 
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това обединение, Кан-Урумът (Източноромейският импера-
тор) се възползвал от закон, по който в случай на прекъсване 
на династията на рамилските царе, цялата власт над Рамил 
би следвало да премине в ръцете на Кан-Урумите, а също из-
ползвал и своето коварство. Кан-Урумът отровил Кан-Рамила 
и обявил себе си за цар на Рамил и Урум. Въпреки че тези цар-
ства били под васалитета на Хон-Българ, кан-сюбиги (импе-
раторът) на българите по закон не можел да се меси в техни-
те вътрешни дела без поканването му от техните владетели. 
По тази причина Тукъй намерил един рамилец Джан (Йоан), 
който заради щедри дарове се обявил за наследник на отро-
вения Кан-Рамил и повикал за охраната на Рамил армията на 
Туки. Кан-Урумът вдигнал своята войска срещу Джан, но Къй 
го разгромил (през 425 г.). За тази победа Тукъй получил от 
баща си почетното име Атилле – в чест на Атай4 или Атилле, 
който разбил македонците през 339 г.пр.н.е.

В Рамил срещу Хон-Българ съществувал още един таен 
враг – това е вуйчото на Тукъй, Хайджи Яучи (Воин – Аеций). 
Хайджи на думи бил верен слуга на Хон-Българ, но наяве вре-
дил по всякакъв начин на българската империя, за да усил-
ва своята власт, като устройвал метежи срещу българските 
императори: ту бунтове на аланите, ту на алъйп-бурджаните 
(бургундите), ту на марангите (франките). След победата на 
Тукъй Атилле, Джан поискал да се разплати с неговата армия, 
но хората на Хайджи убили тоя слуга на Хон-Българ. За къс-
мет, Атилле намерил друг наследник на загиващата династия 
и той, поставен за Кан-Рамил, заповядал на жителите на Улуг-
Урум да се разплатят с воините на Тукъй. Но неблагодарни-
те улуг-урумци, тайно подстрекавани от Хайджи, вдигнали 
метеж срещу новия Кан-Рамил. Тогава Атилле, по молба на 
послушния му Кан-Рамил, се насочил стремително към Улуг-
Урум и без бой завзел града, след което заставил жителите му 
да заплатят на неговите воини дължимата сума. Казват, че ко-

4 Атай Батъйраз, императорът на Велика България, убит вероломно 
от Филип Втори, погребан в Мадара край Шумен.
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гато Атилле се приближил до вратите на Улуг-Урум, градски-
те стражи го запитали: „Кой си ти?” – „Аз съм Урус-Баг (Бич 
Божий)!” – отговорил Тукъй и изплашените стражи го пусна-
ли в града. След това Атилле още четири години (425-429 г.) 
стоял със своята армия в Алтъйн-Баш (Италия), за да приучи 
урумците (римляните) да се подчиняват безпрекословно на 
хон-българите. През всичките тези години редом до него била 
първата му жена Келга („Весела”, „Радостна”, Хелга) – дъщя-
ра на бия на Къйзъйл-Бурджанския (партянския) род Манас 
Балъйш, брат на най-добрия приятел на Мунджук, Джангиз. 
Владенията на Балъйш се наричали Кавъйлъй-Българ („Хва-
лиси”, Долното Поволжие), Самаркент и Сувар (Остров), 
тъй като се намирал на острова при вливането на Българ-Идел 
(Волга) в Ак-Българското (Каспийско) море. За любовта към 
живота в тръстиките край речните протоци, Манасите и тех-
ните барсъйли били наричани „кундури” („бобри”)... Казват, 
че след гибелта на Ар-Съйла самата Гулаим запознала Къй 
със своята любимка Келга, за да може той по-скоро да забрави 
Ар-Съйла...

В Алтъйн-Баш при Атилле често от своя удел – от Бъл-
гар-Кичи („Българския брод” – гр. Виена) на Иждар (Дунав) 
идвала неговата майка Бинаджи, сестрата на Хайджи. Когато 
тя умряла, Атилле нарекъл с нейното име (Бинаджи)5 Бъл-
гар-Кичи... Мунджук умрял преди нея, след деветгодишно 
управление (420-429 г.) и император на Хон-Българ станал 
неговият брат Акдар. Но той управлявал само около година 
(429-430), когато се отправил да помирява разбунтувалите се 
по вина на Хайджи алъйп-бурджански бии и случайно паднал 
в пропаст от скалите заедно с изплашилия се от нещо кон.

Тук е интересно да спомена за името Българ, което е било 
прилагано много често за имена на селища. Атила се е учил 
седем години, първоначално в Рамил, след това в Урум (ИРИ), 
а после след зова на баща му се връща (428-429 г.) в неговата 
столица в Алтъйн Българ (Теодосия /Феодосия/, Крим). Джан-

5 Оттам името на град Виена, след фонетична промяна на Б във В.
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ги Ибн Хакани (български велможа и географ от началото 
на ХІІ век) писал: „По пътя от Агарджа (Керч) за Алтъйн-Бъл-
гар имало пет селища и градове с името „Българ”, а по пътя 
от Алтъйн-Българ до Багча-Българ (Бахчисарай) – петнайсет. 
За да различат едно от друго тези селища, към тях прибавяли 
също названията на някои цветя или техните оттенъци или 
други определения: „Каменен”, „Изворен”, „Степен”, „Ме-
ден”, „Богат”... Но към скъпото име „Българ” никога не е 
била прибавяна дума, носеща някакъв отрицателен смисъл. И 
поради това, че на Атилле му съобщили, че баща му е прос-
то в Българ, той пропътувал всичките градове с име Българ, 
започвайки от Багча-Българ и докато пристигне в Алтъйн-
Българ. Той даже се отклонил от главния път, за да мине и 
през Джалда-Българ (Ялта, Крим). От Алтъйн-Българ Атил-
ле през Агарджа пристигнал в Улуг-Българ (Велики Болгар) и 
научил както за смъртта на Мунджук, така и за открития бунт 
на някои роднини...

Нов император на Хон-Българ станал братът на Мунджук и 
Акдар, Руджа или Раджил (Руа, Руга, Ругила). До тогава той 
бил югурбек или илхан (наместник) на Агаджир (Източна 
Европа) и успял да издигне градовете Батавъйл (Путивл) и 
Българ-Исаде (Български пристан, съвременната столица 
на Латвия, Рига), който започнали да наричат и по неговото 
име – Руджа (прибалтийската форма на това име придобива 
вида „Рига”). А своето име Руджа или Руджан той получил 
в чест на река Кичи-Руджа или Руджан („Малката Волга” – 
Рос), на чийто бряг той се родил...

След като станал император на Хон-Българ, простираща се 
от Къйзъйл Ибер (Испания) и Тамил (Африка) до Именското 
море (Тихия океан) и неговия остров Аласкай (Аляска, Аме-
рика), Руджа поставил за югурбек на Агаджир Атилле. В би-
вшата столица на Руджа Батавъйл на Атилле не му харесало 
и той възстановил за себе си старата крепост Балъйн, която 
започнали да наричат и Къй-Уба и Бащу (Киев). През същата 
година (430 г.) Атилле предприел поход срещу своенравните 
себери, които правели грабителски набези над Кавъйлъй-Бъл-
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гар и даже срещу свещения град Улуг-Българ (Велики Болгар 
на Волга) и принудил метежниците да прекратят набезите си.

Когато Атилле се връщал от Улуг-Българ към Къй-Уба, 
Келга го посрещнала навън и се простудила при пресичането 
на реката. От тази простуда тя умряла. Тогава Атилле изпад-
нал в отчаяние и започнал да се топи от мъка. Татяк уговорил 
Тукъй да вземе за жена дъщерята на Джуреш, бека на Кара-
джар – Хирка. Но и след женитбата му за Хирка и идването 
на Баръйс от Джухман (Сухуми) в Къй-Уба Атилле не могъл 
да разсее тъгата си. Тогава вече Баръйс написал на Руджа за 
бедата на техния племенник. Руджа, като разбрал за мъката 
на Атилле, предал Агаджир под управлението на Баръйс, а 
на Атилле наредил да дойде при него в Българ-Бистя (Буда-
пеща). Столицата Българ-Бистя се казвала още и Бури-Бис-
тя, защото местните жители наричали българите „бури”, т.е. 
„доблестни воини”. (Да се сещаме за едни „бури” в Южна 
Африка?). Когато Атилле пристигнал тук, Руджа го назначил 
да стане югурбек на Алъйп-Бурджан (Бургундия, Швейцария) 
и му поставил задача да преустанови разприте между тамош-
ните български бии (князе). Руджа направил това не само за-
това, че Тукъй се славил с уменията си да успокоява хората и 
да побеждава всеки неприятел, но и заради това, че се надя-
вал да запознае Атилле с прекрасната алъйп-бурджанска бика 
Коръйм-Килде („Красотата дойде”, Кримхилда в западноев-
ропейските източници), за да го избави от мъчителните му 
преживявания. Като не се надявал на случайността, Руджа на-
редил на Тукъй да обкръжи с внимание Коръйм-Килде, която 
била загубила съпруга си в някакъв скорошен конфликт, а на 
по-малкия брат на принцесата Бел – да насочи вниманието й 
към Атилле. Надеждите на Руджа се оправдали: след като се 
запознал с Коръйм-Килде, Атилле се влюбил в нея и се изце-
рил от мъката. Руджа наредил да не се бавят със сватбата и 
скоро след това Коръйм-Килде станала новата жена на Атил-
ле. И ако Келга е родила на Туки един известен син-масгут 
(юнак), то Хирка му родила трима – Еллак, Джангиз и Бал-
къйш, а Коръйм-Килде му родила сина Бел-Кермек (Бел-гер-
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манецът) и дъщерята Бегдил6...
Съществува и друга версия („НТ”,V,243) за жена на Атилле 

от град Караман (най-вероятно се идентифицира с днешния 
български град Търговище), стар търговски град за кожи в 
Кара Бурджан. Този град е бил владение на Бел, син на Кара-
ман, от рода Алмъйш. Дъщерята на Бел, Марджан (Марияна), 
с второ име Хирка, която станала съпруга на Атила, отгледала 
лишените от майка Бегдил и Кермек, който приел името на 
бащата на своята приемна майка. Бел Кермек станал батъйр 
(родоначалник) на царете на Ак Българ (Волжска България), 
Кара Бурджан (Дунавска България) и Маджар (Унгария)... 
През 410 г. урумците разрушили града и старият Бел, тъстът 
на Атила, се прибрал в Ялтра-Суба, която поради това нари-
чат също и „Бел” (оттам гр. Бяла). Той бил абай (старши) на 
тези керемекци (германци), които винаги били заедно с бъл-
гарите. Атила толкова обичал неговата дъщеря Марджан, или 
Хирка („Красавицата”), че заповядал на нейно име да наре-
кат една река в Кара Бурджан, ляв приток (р. Росица) на река 
Ялтра (Янтра). Хората казват, че Марджан имала прекрасно 
лице и златисти коси.7 Когато Атила и Марджан се срещнали, 
си запели любовни песни.

Хайджи разпространил слуха, че Атилле с помощта на Ко-
ръйм-Килде е похитил златото от биите и го е скрил в своя 
лагер и те се решили при първия удобен случай да нападнат 
лагера на Тукъй. В това време Урум подстрекал за метеж сре-
щу Руджа исагите и бисагите, които се наричат също есегели 
или есеги („есегели” са подразделение на унгарците, влизащо 
в българлъка). Тукъй много бързо се справил с усмиряването 
на исагите. Но в отсъствието на Атилле алъйп-бурджанските 
бии нападнали неговия лагер Аудан (Братислава) и Българ-
Кичи (Виена) и заловили Коръйм-Килде. Биите започнали да 

6 По Васил Куш, Сборник от разкази, 1542 г.
7 Името на реката идва от „русата” коса на Марджан – „Русица”, 
а не от роса. По-късно променено по изговор на Росица. Бел. авт.
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я измъчват да изкаже за златото и тя умряла. А през това вре-
ме в Българ-Кичи умряла Бинаджи, майката на Атилле. На 
Аудан му станало тежко да преживее наведнъж две големи 
загуби, но този път на висотата на положението се оказала 
Хирка. Тя по зова на капагана (премиера) Джангиз, пристиг-
нала при Тукъй и със своята любов и грижи му помогнала да 
преодолее отчаянието...

През същата година (433 г.) Руджа, предчувствайки смър-
тта си, провъзгласил Атилле за свой съуправник. Така Тукъй 
достигал до императорската власт. Със своя първи указ той 
назначил бия Бел за бек (княз, крал) на Алъйп-Бурджан, с 
втория указ възстатовил бейлика (княжеството) на исагите 
(унгарците), но вече на ново място – на река Тиджа (Тиса), с 
трети указ обявил хон-българските императори за властелини 
на жителите на Джунгар (хонската част на Хон-Българската 
империя), по цялата територия на Земята и за владетели на 
пътищата от Ръйнджа (Рейн) до Амул (Амур) и от Улуг-Бъл-
гар до Балистан (Палестина) и Улуг-Хин (Индия)...

Тогава Тукъй-Атилле научил, че заради своите местни 
сметки се били скарали два кара-андашлъйка (автономни ва-
сали) на Мен-Българ (Велика България) – Саръйгур (държа-
вата на абдалите и ефталитите) и Хин-Туба (българската 
държава на територията на Китай, Тоба-Вей или Северен 
Вей). Тези спорове били усилвани от обиди на Барджил (Пер-
сия), който все още, както и Улуг-Хин, не могли да решат: да 
се подчинят ли на Мен-Българ, или не. Атилле, който никога 
не решавал разгневен, се опитал в началото да помири с думи 
своите кара-андаши (абдалите и туба), но когато те не подей-
ствали, през 434 г. се насочил срещу Саръйгур...

Субагът (царчето) на абдалите Иджелу бил заловен и дове-
ден окован във вериги пред Атилле. След като измолил прош-
ка за своите необмислени действия, Атилле го освободил от 
оковите и той незабавно извел войската си от Тамта-Българ 
(южно от Тян Шян), която наскоро бил заграбил. Веднага 
пристигнали посланици от Улуг-Хин, Хин-Туба, Янчи (Южен 
Китай), Манчи (Индокитай), Кичи-Бали (Индонезия) и Улуг-
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Бали (Австралия) със заявления за покорност и вярност на 
техните страни и държави на Мен-Българ. Заедно с тези по-
сланици Атилле се отправил от Кардар (Хива) първоначално в 
Бухара и Самарканд, а след това през 435 г. завладял областта 
Бахта-Българ (Балх, Бактрия), наричана също Тугар (Тоха-
ристан) или Тукал (Афганистан), заради което получил по-
четното име Тукал (Тохол). Едновременно с това, по получена 
по-рано заповед от Атилле, синът на чичото на Атилле Баръйс 
– Карак (Карък – „Курсих”) и Бузук или Бозок Арджак (Ар-
шакид) навлезли в Барджил през Хазар-Капа (Дербентския 
проход) и завзели Бубанадж или Бабил (българските наиме-
нования на Вавилон). В памет на това Карак получил почет-
ното име Бабил (Вавилонски). Този Карак наследил бащините 
владения в Бистя (Повисленския край) и положил началото на 
клона на байлакските улугбеци (полските крале).

Барджилският шахиншах се разтревожил, че войските на 
Атилле с удари от две страни искат да го обкръжат и побързал 
да признае над себе си властта на Мен-Българ. Така Атилле 
станал глава на целия свят, тъй като и двете урумски държави 
още преди това се били покорили на Мен-Българ. В Бахта-
Българ Атилле в присъствието на посланиците на всички ак-
башски (азиатски) държави посочил на всяка държава ней-
ните граници и тези „граници на Атилле” служат за граници 
на акбашските държави досега (16-ти век). След това Атилле 
започнал да раздробява подвластните му държави и започнал 
със западните. Веднага след завръщането си от Саръйгурския 
поход Атилле обявил Маранг (Франция), Алъйп-Бурджан 
(Алпийска България – Бургундия), Канджал (Вандалия), Утай 
(Ютландия) и Даряк (Земята отвъд реката/протока), или 
Дара – или Улуг-Бурджан (Велика България – Великобрита-
ния) за български области.

Братът на майката на Атилле – Хайджи (Аеций), възглавя-
ващ Западния окръг на Хон-Българската империя, бил недо-
волен от това и подтикнал тургутските и Даря-бурджанските 
бии (вождове) към бунтове... Но никой метеж тогава вече не 
можел да разклати единството на Хон-Българ. Самият Атил-
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ле казвал така за мощта на своята империя: „.. Всичко в тази 
държава е подредено, тя е мощна, като талига от желязо, хо-
рата са сити, облечени и щастливи, и докато аз я управлявам 
твърдо, нея никой не може да я спре...” (Може ли да я сравним 
с днешна България?!)

Все пак Атилле не оставил метежа без внимание. В град 
Тура (Тур; Труа) незабавно влезли два тумена (10 хиляди вой-
ници) български-алани и барджийци (перси) на Сонгебан. След 
него Атилле се отправил през градовете Ар-Алан (Орлеан) и 
Леутъйш (Град на Дракона, Лютеция, Париж) към крайбре-
жието на Чулманското море (Северно море и океан), заето по 
негова заповед от марангите (франките) на Райрек, откъдето 
се прехвърля на английски кораб и отплава за Даря-Бурджан. 
Там при вестта за неговото пристигане междуособиците не-
забавно се прекратили. Свикани от него в Карамаджа Тугарак 
(Кръг)8 даря-бурджанските (келтските) и английските бии 
дават клетва за вярност на Атилле и му присвояват почетно-
то име Атряч (на българския император от ІV хилядолетие 
пр.н.е.)... От там Атилле се отправя за Саддум (Скандинавия).

През 439 г. бият на българите-канджали (вандали) Кинзя 
(Гензерих), по заповед на Атилле, завзел град Картаген (Ста-
рия град по трек-български) и Хон-Българ се сдобива с най-
добрия флот в света. Сега Атилле започнал да раздробява 
Ак-Урум (ИРИ). През 440 г. той обявява за българска област 
част от Имен-Буляр (Далмация) и въвежда в нея армията на 
сургутите (остготите). Едновременно с това по негова запо-

8 Изглежда това е известното светилище в Стоунхендж. На юг от 
гр. Челябинск в Южен Урал има забележително езеро, наречено 
Тургояк. То е кръгло, изцяло със скалисто дъно и бистра вода. В 
средата на езерото има остров, където има древно светилище от 
долмени, от огромни каменни блокове, датирани от ІІ хил.пр.н.е. 
Руските учени все още се „чудят” коя е цивилизацията, създала 
тези невероятни артефакти и волно или неволно не искат да про-
гледнат истината чии са, макар хидронимът да говори сам за себе 
си, чий е.
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вед, Кинзя унищожил целия рамилски (западноримски) флот 
и разделил Алтъйнбаш (Италия) на две части – Северна и 
Южна. През 441 г. Атилле обявил Табъйрзай (Място на лаге-
ри, Добруджа) за българска област.

През 447 г. Атилле заявил на кан-урума, че желае да се въз-
ползва от своето право да премине през ак-урумските пътища 
за Ег-Кепе или Мамил (Египет) и се насочил към Истанбул 
с 200 хиляди тиндарци, аккази и джавъйдци. Урумският град 
Нуш (Ниш) решил да попречи на преминаването, но бил раз-
громен. Разгромът така изплашил урумците, че останалите 99 
от градовете се предали без бой. Когато Атилле се приближил 
до Истанбул, то земята внезапно се разтресла и укрепленията 
на града се разрушили. „Алп Чулман ни помогна!” – възкли-
кнал Атилле и наредил този град да бъде наречен Чулмански. 
Преминавайки през Истанбул в Кимер (Мала Азия), Атилле 
се съединил с армията на каспи-българите (днешните азер-
бъйджанци) и продължил през Ерсубулем (Божи град, Йе-
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русалим) за Авар (Кайро). Там мамилците и иджамите9, след 
като пренесли Атилле на ръце заедно с коня му от Ерсубулем 
до Аварис, дали на Туки почетното име Айутен, т.е. „Слънце” 
по български и „Бог” по иджамски (еврейски). Арабите (се-
митите) пък наричали Атилле Идрис – така те произнасяли 
неговото име Атряч. Под името Идрис, Атилле е упоменат и 
в Корана. Имайки множество имена, Туки сам обичал да дава 
имена на хората и земите.

Така той заповядал: Кара-Галидж (Галия) да се нарече Ма-
ранг (Франция); областта Бахта-Българ нарекли също Ямгхан 
(Красивите скалисти планини,оттук Афганистан); Барджил 
(Персия) нарекли страната Еран (На Героите, Иран); Алтъйн-
баш нарекли Идел (оттук Италия); Урта-Кермек нарекли 
Хирман („Красива”– „Хир” област – „ман”, оттук Герма-
ния); Сутдум (Скандинавия) нарекли Бъйряк („Край”– як „на 
заливите – „бъйр”, оттук „варяг”); Урта-Кашан нарекли Ба-
луджистан („Държава” – „стан” „На децата на Българ или 
Газан”– „Балуджи”, оттук Белуджистан); Ибер (Северна 
Азия) нарекли Себер (оттук Сибир); Ардар или Булга (Волга) 
нарекли също Българ-Идел; Северната част на Тамил (Афри-
ка) нарекли Мелил („Областта” – ил „на Нил” – „Мел или 
Мил”); Западнен Мелил нарекли Маранкаш („Запад” – това 
название породило наименованията „Магриб”, „Мароко”, 
„Маракеш”); Урта-Тамил (Централна Африка) е наричена 
Сютдан (оттук Судан); а Къйзъйл Тамил (Южна Африка) – 
Малгаш; северната част на Баил (Централна Европа) нарекли 
Чек („Граница”, оттук Чехия), защото тя се явявала граница 
на столичния окръг; областта Карак (Кракув) нарекли Байлак 
(оттук Полша) в чест на реката Бистя или Байлак – и двете 
означаващи „Голяма змия”; областта Бинаджи (Виена) също 
я наричали Керен или Аждар (и едното и другото означават 
„Дракон”, от Аждар идва Австрия); река Гурджа (Кура) след 

9 Истинските стари юдеи-библисти, за разлика от „новите юдеи” 
джахудите-талмудисти, които българите считали за лабъйтци – 
„сектанти – сатанисти”, левити.
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сливането ѝ с Араксу („Винена река” – Аракс) е наречена в 
чест на каспи-българите или аджарбаите (азербъйджанци), 
като Аджарбайшан („шан” – или „сан” – река, оттук Азер-
бъйджан); областта на планинските българи – абдалите или 
тазиките („с обръснатите глави”) нарекли Тажикистан (по-
неже в сложните думи „з” > „ж”, оттук Таджикистан); 
Даря-Бурджан (Великобритания) нарекли в чест на племето 
англи („водни” по български) Англъй-Уба (оттук Англия); 
безименното езеро в Бай-Банджа (Панония) нарекли Балатъйн 
(оттук Балатон) или Нантъйн, т.е. „Българско (бала, нан) 
езеро (тъйн)”; Къйзъйл-хинците (китайците) били наречени 
„къйтаи” (оттук китайци, Китай); европейците зачислени 
на българска служба, нарекли „салбани” – „дългокоси (сал) 
глави (бан)” и оттук „склавини”, „славяни”; а азиатците „тю-
рек” („верни”, „честни”, оттук „тюрки”, „турци”); урта-
урайците (жителите на Средния и Далечен Изток) нарекли 
къйнчадали („народ от харпунчици”, оттук камчадал, Кам-
чатка); а урайците превозващти своите товари в Ак-Балъйн 
(Якутск) нарекли „иделмани”, т.е. „българи” по урайски; ара-
къйтаите (меркитите), които станали кара-андаши (автоном-
ни васали) на Хон-Българ нарекли бурджати (оттук буряти); 
отново покорилите се на Хон-Българ тургути („вестготи”) 
нарекли „аспан” („български” – ас „глави” – бан, оттук ис-
панци, Испания); подчинилите са на Хон-Българ кара-съйбаи 
(свеви) нарекли „бартугалъй”, т.е. „българско (бар, бала) пле-
ме (гал)” и оттук португалци, Португалия; баръйнджарите и 
бащарите, живеещи в Кара-Саклан (Украйна) и Утиг (Запад-
ното Предкавказие) нарекли „уруси”, т.е. „храбри, храбреци” 
(оттук руси, Рус и Русия)...

Атила има принос и в усмиряването на далекоизточните на-
роди и земи и е особено ценен за Япония. Веднъж при Туки-
Динлин се явили посланици от крайбрежия народ на тузгари-
те (корейците) с молба да помогне за обуздаването на морски 
разбойници, начело с техния вожд Коже. Коже излизал от без-
именен остров в Именското море (Тихия океан, Японско море) 
и разорявал крайбрежните земи на Тузгар (Корея). Тузгарите 
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чинно донесли даровете наТуки, които обещали за помощта, 
след което те заедно се отправили към Именското море. Там 
навсякъде разбойничели отрядите на Коже. На среща с него 
Туки му казал: „Аз ще ти дам възможността да си ходиш по 
живо-по здраво и повече никога да не се вясваш от Имен!” 
Коже се присмял и нападнал с огромно копие Туки. Но бедни-
ят Коже не е знаел с кой си имал работа, Атилле със своята 
охранителна войска го прогонил в морето, където разбойни-
кът изчезнал завинаги. Заради подвига на Туки Атилле и оси-
гуряването на мир в страната, той бил възпоменаван винаги. 
Благодарение на Атилле организирано се заселили първите 
хора на остров Имен (Япония) и образували на него свой бей-
лик (княжество). Този бейлик те го нарекли Туки (оттук То-
кио), а неговата столица Къй Утау („Островът на Къй”, т.е. 
на Атилле, Киото). Според тази столица целият Имен също 
започнали да наричат Къй Утау. А проливът между Имен и 
Чин (Китай) започнали да наричат Хонсу („Хунската Река 
или Вода”, оттук – названието на най-големия японски ос-
тров Хонсю, върху който впоследствие се прехвърлило това 
наименование).

През 448 г. кан-урумът обещал да даде през 449 г. своя-
та племенница за жена на Атилле с предаването на част от 
Макидан (Македония) около град Салум (Солун). Но тази 
племенница през 449 г. внезапно заболяла и умряла. Атилле 
се разстроил, но кан-урумът му обещал да му даде за жена 
друга своя племенница. Но в 450 г. тази племенница избягала 
в кара-чиркай (манастир), откъдето нямало как да бъде из-
карана. Тогава кан-урумът, за да не падне съвсем в очите на 
императора на Мен-Българ, обещал на Атилле да му осигури 
за женитба сестрата на кан-рамила (императора на Западно-
римската империя) Кюннар (Красивото Слънце, Хонория от 
гръко-римските източници). Подкупени от кан-урума хора 
през същата 450 г. действително се сдобили със съгласието 
на Кюннария за брак с Атилле. Кан-рамилът бил против това, 
но Тукъй му предал следното: „По българските закони, вече 
пълнолетната девойка има правото сама да реши, за кого да 
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се омъжи”... Вуйчото на Атилле по майчина линия Хайджи 
(Аеций) получил от Туки нареждане да подготви Бай-Гали-
дж (Франция) към преминаване под българско управление в 
качеството на зестра на Кюннария. Но вместо това Хайджи 
започнал съвместно с Будар („Будар” -„Божи Камък”) – ко-
мандващия рамилските сили в Бай-Галидж и улугбия на тур-
гутите или дургутите (вестготите) Таудар, („Тау-дар” – Го-
лям камък”) да подготвят на Атилле засада: нали Хайджи си 
мечтаел тайно да възстанови Урумската империя и да стане 
неин император, с тези мечти той се заразил от една лабъйт-
ска секта10.

В края на 450 г. Хайджи съобщил на Атилле, че Бай-Га-
лидж са готови за среща с Туки и че нека за този безопасен 
край Тукъй да вземе със себе си не повече от 50 хиляди бой-
ци, за да не плаши местните мирни жители. Атилле така и 
искал да постъпи, но на курултая (военния съвет) улубият на 
джавъйдците (гепидите) Ардар (Ардарих), отговарящ за раз-
узнаването, съобщил на Туки за някаква непонятна суетня в 
централните части на Бай-Галидж и призовал императора с 
оглед безопасността си да вземе със себе си не по-малко от 
200 хиляди бойци. Императорът за да не изглежда боязлив 
взел да възразява, но неговият по-малък брат Абраш Курев 
(„Хорив”), наместник на Урта-Кермек (Германия), Суддум и 
Алъйп-Бъйрман (Североизточна Франция, Белгия) и люби-
мец на войската, с небрежна усмивка отбелязал: „Аз също 
бих взел 200 хиляди бойци, но не за безопасност, а за вди-
гането духа на кермекците. Ако кермекците видят наша 50 
хилядна войска, то те непременно ще преценят: „Хон-Българ 
е видимо отслабнала” – и ще паднат духом. А ако покрай тях 
минат 200 хиляди българи, те ще решат: „Хон-Българ е силна 
както преди!” и ще се ободрят!„

Като размислил, Атилле се съгласил с доводите на Абраш 
и решил да вземе със себе си в Бай-Галидж 200 хиляди во-
ини: 100 хиляди тиндарци (азиатци), радващи се да покажат 

10 Сатанинска секта на юдеите левити, талмудисти.
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своето юначество, 60 хиляди джавъйдци на Ардар, 20 хиляди 
есегели на Тулуш и 20 хиляди маранги (франки) на бий Илдар 
(Хилдерих, краля на франките)...

През месец Нардуган (декември) всички, освен маранги-
те, които трябвало да се присъединят към войската в Алъйп-
Бъйрман, се събрали в Есегел (Сегед) на военен преглед. През 
месец Улуг Къйрлач (януари) войската, след като извършила 
обред в почит на Тангра в карамаджа Бийсу, с маршова музи-
ка се отправила към град Туйра (Туйра – „Дъб”, Трир), за съ-
единяване с армията на Илдар. Когато войската пристигнала 
до този град, столица на Абраш, се разбрало, че в Бай-Галидж 
се разразил метеж на Будар. Към този метеж се присъединили 
300 хиляди галиджийски рамилци (римляни от Галия), омър-
сени от заблудите на тюре-юлъй (католицизма), 200 хиляди 
тургути на Таудар, които атакували армията на Сонге Бан и 30 
хиляди маранги, които вече извършили нападение над Туйра. 
Гарнизонът на Туйра с лекота отбил атаката на марангите, но 
повече от това не могъл да направи.

Вестта за метежа разтревожила Атилле и той заповядал вой-
ската бързо да се насочи към град Мич (Мец). Мич вече е град 
в Бай-Галидж, а това означава, че Хайджи бил длъжен лично 
да посрещне императора в него. Но се оказало, че Хайджи го 
нямало в Мич, заради което Атилле веднага наредил Илдар да 
стане новия наместник на Бай-Галидж. А самият град се бил 
присъединил към метежниците. Воините започнали да дълба-
ят неговите стени, но работата се затягала и Атилле заповядал 
на войската да продължи нататък, на помощ на обсадената в 
Ар-Алан (Орлеан) българска армия на Сонгебан, през града 
на умайджанките (амазонките) Леутъйш („Градът– „тъйш” 
на Дракона – „Леу”, Лютеция, Париж): от Леутъйш било по-
лесно да се мине към града на Сонгебан Ар-Алан, отколкото 
през Мич...

Но тъкмо българите си тръгнали от Мич, когато неговите 
стени, подбити от стенобитните машини, рухнали. Тиндар-
ците веднага стремително се втурнали в града и го разгроми-
ли за да сплашат всякакви други метежници. Това се случило 
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през месец Сабан (април), свещен за българите, което дало на 
Туки твърдата увереност в успеха на неговата акция. В Ле-
утъйш Атилле бил посрещнаст с радост от умайджанките и 
провел тук, в карамаджа Барадж (оттук името на Париж), 
обред с поклонение към алп-биката Умай. Предводителката 
на умайджанките Шан-Еваба (Женевиева) показала на Атил-
ле най-безопасния път към Ар-Алан, по който българите бър-
зо и незабелязано за тургутите се доближили до този град и 
го освободили от вражеската обсада. Тукъй влязал в Ар-Алан 
и обявил за преминаването на Кара-Галидж или Бай-Галидж 
под българско управление, което довело до възторг у жители-
те. „Давай по-нататък и наказвай метежниците като бич Бо-
жий!” – му викали гражданите.

Когато към града започнали да се приближават разбунтува-
лите се рамилци на Будар, Атилле извел своята войска на ши-
рокото поле на половин ден път от хълма Чулем или Чатъйр 
(Каталунските поля), за да срещне врага в честен двубой. Но 
Хайджи Яучи заедно със своите алани и тургути (вестготи) 
застанал на един хълм, където организирал силен лагер, с на-
деждата да отбие племенника-император. А върхът на хълма 
представлявал карамадж (тенгриански молитвеник), където 
българите не би трябвало да се бият. Затова Атилле заповядал 
воините да заемат само склоновете на хълма и да не се сража-
ват на върха му. Това било в околността на град Таргиз (Труа) 
и Атилле счел това наименование за щастливо за българите.

В деня преди Улуг Джиена11, т.е. в „Деня на Таргиз”12 бъл-
гарите видели в небето Баръйс Кубар Бабай13 и в единна въл-

11 Улуг Джиен – „Великият Джиен” се празнува от българите всяка 
година на 23 юни. 
12 „Денят на Таргиз”, 22 юни, е Празникът на българската държав-
ност, в чест на Карт Джам Кавес Зияджи Таргиз, който основава 
на 22 юни 14943 г. пр.н.е. на брега на Булгар-Идел (р. Волга) Идел 
(„Седем племена”), първата държава в света. 
13 Алп на бурите, мълниите, небесния свод и воинската слава.
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на се нахвърлили срещу метежниците. До настъпването на 
нощта врагът бил разбит навсякъде и отстъпил по склона на 
огромния хълм Чулем, където през нощта се окопали. Таудар 
загинал в битката, а неговият син Таргизман (Торизмунд) ос-
танал на Чулем с Будар. Таргизман не бил такъв ненавистник 
на своя български народ като Таудар, и останал само заради 
това, никой да не може да го обвинява в страх и дезертьор-
ство.

Атилле казал на своята войска: „Ние вече разбихме врага, 
убихме 100 хиляди тургути и 100 хиляди урумци и заловихме 
200 хиляди урумци с 50 хиляди свои загуби. Струва ли си да 
доизбиваме неговите остатъци на Чулем?” Войската отгово-
рила: „Струва си!” – и Туки в деня на Великия Джиен (23 юни 
451 г.) заповядал на всички да се приготвят за атака. Преди 
самата атака при него дошъл главният келбир (върховният 
жрец) на галиджийците (галите) Арджан и казал: „Моето 
гадание показа, че ако ти излезеш от лагера през този ден, 
ти ще бъдеш убит!” Тогава Атилле заповядал на Сонгебан да 
оглави атаката срещу Чулем. А тиндарският бий Арбуга казал 
на императора: „Аз не вярвам в предсказанието на Арджан, 
разреши ми аз да облека твоите бойни доспехи и да проверя 
верността на това предсказание!” Атилле му разрешил, и пре-
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облечен в неговите доспехи, Арбуга заедно със Сонгебан се 
втурнали в атака срещу Чулем. В тази атака Арбуга бил убит, 
а Сонгебан попаднал в плен, но и Будар получил смъртоносна 
рана, Таргизман получил тежко нараняване и изпаднал в за-
брава. Атилле заповядал на неговата войска, която избила 50 
хиляди тургути и 100 хиляди урумци срещу 40 хиляди свои 
загуби, да обядват и след това да продължат атаката по Чулем. 
Рамилците като видяли от хълма, че българите не смятат да 
никъде да ходят, започнали да бягат от Чулем с цели туме-
ни (дивизии). Тогава тургутските бии казали: „Тук ние вече 
няма какво да правим!” – и си заминали със своя осакатен 
и намиращ се в безсъзнание улубий. Таргизман така и не се 
оправил от раните, не не поискал да отстъпи своята власт на 
роднините, които му казали: „Ти си инвалид и по българските 
закони нямаш правото да ни управляваш!” Тогава роднините 
се събрали и го убили без всякаква злоба към него, а само 
спазили закона.

Когато българската войска след обяда отново се вдигнала 
срещу Чулем, видели че хълмът е опразнен. Атилле, като поз-
дравил войската с пълна победа, наредил на Илдар, с ръцете 
на предадени му 200 хиляди пленени рамилци да погребат 
загиналите и се насочил с войската към град Таргиз. Там бъл-
гарите си починали и от тук си тръгнали в обратния път...

В двете битки паднали най-много тургутци (остготи) и за-
ради това нарекли тази местност Худ Алан („Готско Поле” на 
български)14... Прощавайки се с Илдар, Атилле му предал своя 

14 „Худ-аланската битка, или касапница”  от 451 г. е регистрира-
на в два български първоизточника („НТ” и  ВК”). В романските 
езици в съставната българска дума „худ-алан” е настъпила пълна 
фонетична десимилация: „Худ” > „Кат”, а  „алан”> „алун”/ „алон”, 
вследствие на което в западноевропейската история и география 
възниква и остава в историята словосъчетанието „Каталунска бит-
ка” и „Каталунско поле”, както и областта Каталуния в Испания, 
която е населена с худ-алани, т.е. готи и алани. И двете етнически 
названия се отнасят към древни български етнопроизводни.
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указ за заемането от марангите на Бай-Галидж и този указ ма-
рангите изпълнили, но значително по-късно.15 Не само маран-
гите, но и много други народи в Кермек живеят по тези места 
и в тези граници, които им указал Туки...

Хайджи обещал да предаде на Атилле в Бай-Галидж не-
говата невеста Кюннария (Хонория), но не изпълнил своето 
обещание и се скрил в дън горите в Бай-Галидж. Илдар не 
успял да открие Хайджи, тъй като обидил рамилците в своята 
област с това, че екзекутирал значителна част от пленниците 
и курязите (християнските свещеници) за техните призиви в 
борба срещу българите и в отговор на това рамилците помага-
ли на Хайджи да се укрива... Но Атилле виждайки преданост-
та на Илдар към Мен-Българ, решил да не го наказва за това. 
Но за да получи своята рамилска невеста Атилле се решил на 
всичко...

През лятото на 451 г. Тула, по заповед на Атилле, заел със 
своите войски от аккази (волжски българи) цялата северна 
част на Агил (Балканите) до град Кан-Дере (Адрианопол, Од-
рин), а на кан-урума под голям секрет съобщил, че направил 
това нарочно само дотолкова, че в Рамил да изтълкуват него-
вите действия като война на българите срещу урумците.

В Рамил действително си помислили, че Атилле отново за-
почва война с Ак-Урум и не предприели бдителни мерки. А 
Атилле с 200 хиляди бойци през лятото на 452 г. изненадва-
що обсадил най-силната рамилска крепост Акавъйл („Бели-
ят град”, Аквилея). Той направил това нарочно, за да изтегли 
към нея рамилските войски от Алтъйнбаш (Италия), за да не 
му пречат след това за пътя към Улуг-Урум (Столицата Рим). 
Акавъйлският кошбеги (комендант) през 451 г. не изпратил 
на Атилле отряд от воини, въпреки че бил длъжен да го на-
прави, затова Атилле по закон решил да накаже тоя град... 
Когато Акавъйл бил взет от българите, Туки екзекутирал ви-
новните за неизпълнението на неговата заповед през 451 г. и 
обявил на жителите: „Аз искам да ви пощадя, но нямам това 

15 В началото на VІ век, бел. авт.
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право да го направя на сушата. Затова, ако искате да останете 
живи – отплавайте в морето!” Тогава акавъйлците избягали на 
крайморските острови и там по-късно основали град Венедик 
(Венеция)...

След превземането на Акавъйл Атилле бързо разоръжил 
всички армейски части в 20 града на Северен Алтъйнбаш, 
екзекутирал 2000 римски командира заради неявяването им 
в неговата армия през 451 г., изгорил техните домове и тръг-
нал през Руджан (Равена) към Улуг-Урум. Неговите пратени-
ци съобщили на кан-рамила: „Кансюбиги идва за невестата!” 
Един от попадналите му на път градове – Балъйн (Болоня) – 
се предал без бой, а друг, Бал-Урен (Флоренция), взел да се съ-
противлява и бил разгромен. Но никъде българите не убивали 
мирни жители. Български комендант на този град, по волята 
на Атилле, станал синът на Абраш, Мунджук16. Изплашените 
от погрома на Бал-Урен рамилци, оглавявани от тресящите се 
от страх кан-рамил и улуг-куряз (Римския папа), без всякаква 
съпротива предали Улуг-Урум на Атилле. Но в града свиреп-
ствал мор и Туки забранил на своята войска да влиза в гра-
да. Самият той направил символичено влизане в Улуг-Урум и 
достигнал до главния площад, където кан-рамилът му предал 
Кюннария. Като излязал от града Атилле извършил брако-
съчетанието по български обичай и прекарал с нея известно 
време в шатрата си.

Когато кансюбиги излязал от шатрата, българският посла-
ник Урустай довел пред него улуг-куряза и кан-рамила. Тукъй 
казал на улуг-куряза, че неговите хора са екзекутирали някол-
ко курязи, които призовавали хората към бунт срещу българи-
те и хон-българския император. Улуг-курязът се разтреперял 
от страх и казал, че той винаги е призовавал рамилците към 
подчинение на кансюбиги и сега има желанието да се помо-
ли за успех в похода на Туки... Докато улуг-курязът се молил 
на колене край шатрата, кансюбиги проговорил на кан-рами-

16 Той поставил началото на италианския род Монтеки, т.е. Мун-
джуки.



86

ла, като му се карал за бунта на рамилците и алтъйнбашците 
срещу българската власт. Кан-рамилът, тракайки със зъби от 
ужас, обвинил във вдигането на тези бунтове на разбойни-
ческите наемници на зловредния Будар. Като видял, че канс-
юбиги се кани да скочи на коня, кан-рамилът угодно превил 
своя гръб и на Атилле му се наложило да стъпи със своя крак 
на гърба му при качването върху жребеца. Вече седнал на сед-
лото, Атилле казал на коленопреклонния улуг-куряз и на пре-
гърбения кан-рамил, че им прощава, но за последен път.

От Алтъйнбаш войската на Атилле тръгнала към Тулуш 
(Тулуза, столицата на вестготите), но обезсилените от тар-
гизката и джиенска битки тургутски бии не смятали да воюват, 
а посрещнали Атилле, подчинили му се и признали неговата 
власт. Техният улубий тогава боледувал тежко и никой не му 
обръщал никакво внимание. Доволният от такова смирение 
Туки не започнал да разорява тургутските земи и от Тулуш 
развеселен се върнал в Баил (Унгария). Неговите музиканти, 
свирещи бойни маршове, не жалили сили на всяка почивка...

Така бил потушен последният метеж и целият свят запо-
чнал да служи безропотно на Велика България. Доволен от 
това, владетелят на света Атилле решил през 453 г. да се 
ожени за възпитаната в неговия дом дъщеря на един заги-
нал аланкубарски улугбий Илтекей („Илдико”). През нощта 
в сватбената шатра на Атилле влязла незабелязана от никого 
алп-биката на войната Гулаим, точно 20 години след предиш-
ното ѝ явяване при него, и припомнила на Туки: „Всичко това, 
което ти искаше да получиш на земята, ти го получи, и това 
означава, че ти може да станеш алп (дух) и да се присъединиш 
към мен. Ела при мен, аз толкова много тъгувах по теб!” След 
тези нейни слова, душата на Атилле се превърнала в алпа на 
победата Алмъйш или Алпамъйш. А редом до спокойно спя-
щата Илтекей останало вече изстиналото тяло на Туки. След 
това в Анатъйш (Дания), тя ще роди сина на Атилле Кюнбит 
(„Хамлет”), праотец на всички улугбеци (крале) на Сутдум 
(Дания и Скандинавия).

Атила успял да създаде най-съвършената и справедлива 
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държава в историята на човечеството, режима на военната 
демокрация, поради което станал герой в приказките и леген-
дите на всички народи по света. Във всички страни на света 
се утвърдил българският култ на духа на бурята и воинската 
слава Баръйн-Кубар-Джамгъйр-Самъйр, който по заповед на 
Тангра, дарил Атила с меча на победата (описан и в гръцки 
източници). Поради това на запад членовете на военните съ-
словия получили названието „баръйни” („барони”), а на из-
ток „самъйри” („самураи”). Занимавайки се със създаването 
на съвременния свят Атила пишел стихове на трек-български 
(български тюрки), гръцки и латински език. Негова настолна 
книга била „Илиадата” на Омир, преведена от чичо му Баръйс 
на трек-български език.

В основата на френския, швейцарския, италианския, хо-
ландския, датския, английския фолклор стоят легендите и 
приказки за добрия български цар Атилле, герой на забележи-
телни литературни произведения. Много градове и географ-
ски забележителности по цял свят получават наименованието 
си от името на Атила. Холандците казват на Атила „Тил”, тур-
ците – „Делю”, дунавските българи и в Родопите – „Делю”, 
Тильо”, швейцарците – „Тел”, норвежците – „Осло”, бълга-
рите-иллакци, естонците – „Атилле” и „Талиб”, баринджари-
те – „Атил”, волжките българи – „Тукъй” / „Туки”, западните 
славяни – „Братислав”, „Къй”, русите – „Усила”, англосаксо-
нците и келтите – „Артур”, арменците – „Мардир”, монголци-
те и афганистанците – „Батъй”, „Тохта”, „Тугар”, японците – 
„Токио”, „Къй”, египтяните и евреите – „Айутен” от „Аудан”, 
арабите – „Идрис” (в Корана) от „Атряч”, „Тел”, индийците – 
„Дели”. А берберите, българите-гариби (араби в Магриб – Се-
верозападна Африка) са дали името на провлака и граничната 
скала на отсрещна Европа „Гариб-ал-Ардар” – Гибралтар.
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КУТРИГУРИТЕ И ЖЛЕЗАТА НА ВРЕМЕТО

Спас Мавров, Казанлък

Знанието в Устната колобърска традиция на българите е 
уникално и космично. То представлява една неразривна връз-
ка на отделни системи и структури от онтогенезата на нашата 
планета и филогенетичните принципи на Живота във вселе-
ната, галактика „Млечен път”, слънчевата система и човека. 
Тези четири нива на трасформации са четири принципни нива 
на снижение в еволюционното развитие на вселената, които 
наричаме Тангра, Амонра, Мадара и Иса Ра. 

Центровете за еволюционно развитие на човешките съще-
ства в сегашното Четвърто човечество, които осъществяват 
физическото и психическото развитие на човека са Мадара, 
Велико Търново, Урма или Рила планина, както я наричаме 
днес и Агарта. Последният се намира също на Балканския по-
луостров или „Жлезата на Времето. При определени обстоя-
телства и специфично разискване Жлезата на Времето може 
да бъде назован и „Земята на Йон” (Ной). Тук ще разгледаме 
приоритетно само сакрализирания обект от българската коло-
бърска традиция, който има своя физически образ в центъра 
Рила и по-специално района на Седемте Рилски езера извест-
ни днес като сакрално място на Бялото братство.

Подчертавам – този обект е български и принадлежи на 
българската символна система, въпреки че се вписва и участ-
ва в обредните традиции и на траките.

Разискваме един от сакралните центрове на българското 
племе Кутригури, чието изключително високо ниво на по-
знание и връзки с космоса бе умело скрита под измислено-
то от някой име Шумер. Дори беше обявена за цяла епоха от 
историческото и културно развитие на човечеството, но и до 
днес никой не може да обясни кои са шумерите, откъде са 
дошли и кой етнос или народ е наследник на тяхното знание. 
Кутригурите са едно от българските племена принадлежащо 
към колобърските родове – племето на Звездобройците или 
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Астрономите, ако го наречем със съвременното понятие. Курт 
на български означава Вълк. Кутригурите са всъщност Въл-
четата. И сега ние наричаме малките кученца Кутрета, което 
идва от старото българско название на вълчетата – децата на 
животното, което е опитомено и от което е произлязло кучето. 
Но сакралната тайна за трансмутация на Видовете и Родовете 
от Животинското царство в подцарството на Хората, посоч-
ва племето Кутригури като хора преминали, трансмутирали 
в човешки същества, от родовете на Вълка и съзвездие Вълк. 
Затова българското племе носи името на своите първосъзда-
тели – йерархията на съзвездие Вълк. 

 

   

Снимка на сакралния образ на Рила
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На следващата снимка можем да видим ясно образа на това 
съзвездие, който недвусмислено се разчита като идентичен с 
образа от Рила. Тази снимка е част от Орионовия ръкав на 
нашата галактика и е заснета от астрономите – тя е реален 
космически обект и образ.

   

снимка на Образа от ръкава на галактиката
 и Образа от Рила

Подобни образи на сакрализираното знание на българите и 
траките можем да намерим на много места в Жлезата на Вре-
мето – Балканския полуостров. Те, както и светилищата на 
траките, очертават по категоричен начин мястото и ролята на 
траки и българи в еволюционното развитие на нашия народ, а 
чрез него и на цялото човечество. Вътрешните връзки между 
обредността на траки и българи все още не може да се разиск-
ва публично, а и не е за предпочитане, като се има предвид 
безотговорното и неоснователно преименуване, деформира-
не и целенасочено унищожаване на археологическите обек-
ти. Ярък пример за това е българското светилище Перперек, 
което носи образа на богинята Майка-Умай, но безотговорно 
се насажда на учените в света, че е тракийско, въпреки че там 
не е открит нито един тракийски артефакт и беше наречено от 
археолога с гръцкото име Перперикон. 



91

   За сведение на 
тълкувателите на 
Мотовилката или 
Знака на българ-
ския бог Тангра 
показвам и съзвез-
дие Оралото, което 
ясно илюстрира 
къде са корените 
на този царски бъл-
гарски символ. 

                     снимка на Оралото 

Значението на понятието Орало няма да разисквам – ще 
прибавя само, че орането на почвата е първото ниво от подго-
товката на земята (планетата) за сеитба на Живота. Танг РА, 
съвместно със своя Син Амон Ра, оре земята – центъра Мада 
Ра, за да поникнат в нея семената на Живота във вселената ни. 
Обърнете внимание, че Оралото се намира до съзвездие Вълк.

Казаното дотук се отнася до сакралните тайнства на бъл-
гарското племе Кутригури. А сега да разгледаме и един сак-
рален обект в тракийската духовна култура.

Лебедът и Одрисите

Да се говори и пише за сакралните тайнства на траките е 
трудно и много отговорно. Все пак ще опитам накратко да 
разкажа за едно от тайнствата на Тракийската митологич-
на система и по-точно на духовно-племенната структура на 
Одрисите.

Според сакралната символика в Българската устна коло-
бърска традиция траките са посветени в структурата, специ-
фиката и транспроцесите на ДНК изобщо и на еволюцията на 
човешката ДНК в частност.

Според това Знание трак (тракиец) означава Слънчева 
душа еволюираща на Пътя на духовността. Най-общо каза-
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но, тази душа носи името Херакъл – Хероят на духовния път.
За посветените в Колобърската традиция, траките са орга-

низирани в 64 духовни структури формирани и в племенни 
организации, всяка от които е със строго сакрални задачи в 
еволюцията на Човешкия род и затова нямат право да съз-
дават държава, да се организират в Една и Единна система, 
каквато е всяка държава. Всяка от тези духовни структури ра-
боти самостоятелно и приоритетно върху един от кодоните на 
човешката ДНК до нейното еволюиране в съответната Корен-
на раса. 

От казаното следва, че траките са персонализирани струк-
тури, отработващи еволюционно 64-те кодона на Човешката 
ДНК, управляващи и развиващи структурите на човешкия 
организъм. Този процес е осъществяван в синхронизираните 
действия на всичките шестдесет и четири духовни центрове. 

Една от тези духовно-племенни структури са Одрисите, но 
ние ще разгледаме по-специално култовите центрове около 
град Севтополис, край град Казанлък. Одрисшт в този район 
са посветени в тайнствата на Йерархията от съзвездие Лебед, 
която е в тесни взаимоотношения със съзвездията Северна 
корона, Цефей и Лира. Основната дейност на одрисите е ево-
люирането на мозъка на човека, на неговите физиологични, 
химични и психични качества в Програмата на съответната 
епоха. Процесът на дългото и трудно съзряване на човешкия 
мозък и умствената му дейност е под прякото наблюдение на 
Йерархиите на съзвездие Лебед и Северна Корона.
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   Йерархията на съзвез-
дие Лебед е една от йе-
рархиите, сформирала 
молекулата на Живота в 
нашата Галактика (ДНК) 
и по тази причина Земя-
та е под непрекъснатите 
ѝ наблюдения и контрол. 
Тази изключително фина 
и отговорна еволюцион-
на задача се символизира 
от мита за „Леда и Лебе-

да”, който е известен на човечеството от дълбока древност. 
Митът за „Леда и Лебеда” се съпровожда и от сакралното зна-
ние за „Лебеда и Лимба”, закодиран в един красив и информа-
ционно богат тракийски символ – Лимб. Изобразява се почти 
навсякъде в тракийските скулптурни и архитектурни украсни 
елементи. В археологията е известен с името Палмета.

Първият мит – Леда и Лебеда, е познат на човечеството от 
дълбока древност и е вълнувал много творци. Ние обаче ще го 
разглеждаме не като вдъхновение за художествени интерпре-
тации, а като кодирана символика пренесена до наше време. 

    

Леда и Лебеда от Леонардо и Понтормо 
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Според легендата Леда има деца от божествения Зевс. Леда 
на ликийски означава Жена и това не е никак маловажно, за-
щото идеята не се свежда вече само до една героиня на мит 
имала полови приключения с божеството Зевс, а разширява 
значението си до тоталния символ Жена – до всички жени, 
тоест до носещата и развиващата наследствената линия на на-
шата ДНК в човешкия Вид и Род. 

Раждат се две деца в едно яйце: Полидевк и Елена – бо-
жествени като баща си, безсмъртни като боговете и красиви 
като тях. Но Леда е съпруга и на смъртния цар Тиндарей, от 
когото също има две деца: Кастор и Клитeмнестра, които…
също снася в едно яйце. Те не са безсмъртни, въпреки че са 
красиви като богове. Те нямат божествени качества. 

Има няколко съществени момента в тази любовна драма, 
изключително важни за нас:

1. Човешката Жена Леда зачева от птицата Лебед.
2. Леда снася две яйца: от бога Зевс и от човека Тиндарей. 

Тя не ражда, а снася яйца.
3. „Раждат” се (излюпват се) винаги две БИполярни по пол 

двойки деца – момчета и момичета, с БИполярни качества –
безсмъртни и смъртни близнаци. От една майка и двама бащи, 
от които единият е Птица, а другият Човек.

4. Братята Полидевк и Кастор не са съперници.По силата 
на обичта им смъртният Кастор е обожествен допълнително.

Леда, тоест Жената, зачева от птицата Лебед и снася яйце – 
имаме ясната идея за сливане на две генетични ДНК струк-
тури от Царството на Животните: на Птичето подцарство и 
на Човешкото подцарство. Леда, по силата на божествената 
същност на Зевс-Лебеда, зачева, но физиологично е пряко 
подчинена на физическите качества на Вида Птици, за които 
е характерно не раждането на живи същества, а снасянето на 
яйца. В случая божеството Зевс, променяйки своята физио-
логия, става пряк представител на Йерархията на съзвездие 
Лебед. В символа яйце ясно се чете символа божественост, за-
щото близнаците Полидевк и Елена са безсмъртни. Връзката 
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тракийско Божество – съзвездие Лебед е ясна и категорична. 
Генетичната форма възпроизвела живо същество (яйцето) е 
характерната за лебеда, а не за жената – следователно идеята 
за оплождане и придаване на съответните качества на ДНК от 
съзвездие Лебед в генетиката на Човека е също категорична 
и ясна. В тази скрита, кодирана идея на мита се намира ос-
новният смисъл на действието – на половото тайнство. Пре-
създаването на „намесата” на йерархията на съзвездие Лебед 
е предадена митологично, но ясно за посветените жреци на 
тракийската сакрална доктрина. В този смисъл прочита на 
„Леда и Лебеда” … „може да се разбира вече не като „мит” 
или „притча”, а като „логос”, тоест като логос извършващ 
дроменон” – както казва професор Александър Фол в анали-
за си на „Химните на Орфей” – тоест, запазващ смисъла на 
доктринална истинност, а не на литературното мислене. 
След тази идея на професор Фол можем да разглеждаме ми-
товете на траките като „предписани за посветени”(Ал.Фол), 
които са знаели сакралното им значение. Тогава свързването 
на „логоса” на Леда и Лебеда с „логоса” символично съдър-
жащ се в образа на Лебеда раждащ (снасящ) човек от Шлема 
в Голяма косматка става възможно и логично. Такава е основ-
ната цел на моето изследване за „обредната” връзка, с което 
украсният елемент от Шлема в Голяма Косматка придобива 
друго значение. 

Внушенията за генетичните следствия смъртни и без-
смъртни хора е тайна която явно траките са знаели. Жреците 
са знаели смисъла на мита и следствията от смесеното зача-
тие. Знаели са, че божествени йерархии са се намесвали в ге-
нетичната памет на траките и са оставяли своя характеристи-
ка в човешкия род и защото…всички тракийски божества са с 
човешки качества и дават човешки плодове.

Ако приемем,че половата генетична секреция (сперма) 
на Лебеда е физически реална, а тя е точно такава щом имаме 
физически тела, то трябва да се родят не само божествени 
деца, но те да имат и физически белези от тази смесена ге-
нетика – трябва да имаме ако не птици, то поне крила, пера, 
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клюн или ципи между пръстите – нещо, което да дава све-
дения за физическата симбиоза между птичите и човешките 
гени. Особено при Полидевк и Елена, които носят качеството 
Безсмъртие, но нямат и следа от генетичните характеристики 
на техния баща – Лебедът, птицата. 

Важен момент от това знание е, че Кастор и Клитемнестра, 
родени също от яйце, но с човешки баща – цар Тиндарей – са 
смъртни, тоест генетиката им е изцяло човешка – по майчина 
и по бащина линия. Обезсмъртяването на Кастор не е по рож-
дение, а по благоволението на безсмъртния йерарх Зевс.

Сега да разгледаме Лебеда от Шлема в светилището на мо-
гила Голяма Косматка.

   

Виждаме, че Лебедът снася не яйце, а човешка глава. Има-
ме ясна податка за връзка между снесените от Леда яйца-хора 
и „снасянето” на човешка глава от Лебеда на шлема. Идеята 
за генетична връзка между Птица и Човек, завещана ни от 
тракийския мит за „Леда и Лебеда”, е недвусмислена. Двата 
митологични символа са в тясна връзка и изразяват отноше-
нията между съществата от съзвездие Лебед и Траките, и по-
конкретно траките Одриси.

Редно е да си зададем въпросите: 1. Защо Лебедът от шле-
ма „снася” живо същество с човешка глава?; 2. Какво търси 
миролюбивата прелестна птица на военния шлем на тракие-
ца?; 3. Боен шлем ли е шлемът с Лебед на челото?; 4. Защо 
птицата не е в бойна поза, ако приемем установената идея, че 
украсните елементи на шлемовете имат за цел да внушават 
мощ и воински качества на своя стопанин, каквито са грифо-
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нът, лъвската глава и т.н.? и …5. Защо на челото на главата 
имаме пластично предаден архитектурния елемент от тракий-
ската сакрална архитектура Лимб или палмета? 

Този е основният въпрос, на който ще се опитам да напра-
вя анализ според Устната колобърска традиция на българите, 
защото символът Лимб има своето място и в колобърската са-
крална символика.

  

Според нея лимбовете на палметата изразяват последова-
телната дейност на Четирите мозъчни стомахчета на човеш-
кия мозък в Петте коренни раси на човешката еволюция. Пе-
тото стомахче или Гръбначният мозък в нас се символизира 
от централната част на Лимба, който не е лимбообразен, а 
прав и листообразно разширен на върха. Той е Централен и 
общ за структурата на елементите, като определя и симетрич-
ността на композицията. Намира се в центъра на композици-
ята, защото Гръбначния стълб е инструмента на Мозъка ни 
в ръководството на тялото и се намира по централната ос на 
тялото. Петото стомахче, Гръбначният стълб е пряко свързан 
с еволюцията на човешкия организъм, което е много важно, 
защото траките вярват в прераждането на хората, тоест във 
връзката Дух – Душа –Тяло.

Характерен белег е и фактът, че всички лимбове на симво-
ла започват в основата на елемента и се развиват симетрично 
около него. Те започват и от друг геометричен символ – еле-
мент от Лимба – ромбчето вписано в общата част, в корена на 
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лимбовете. Ромба можем да разчетем и като Квадрат, който 
пък е древен символ на елемента Земя (земя, огън, въздух и 
вода) и на нашата планета, установен и изведен от античния 
философ Платон. В аспекта на половото тайнство, смислово 
внушаващо намеса на божество в човешкия род можем да раз-
глеждаме ромба и като „Ромбът е изрядно терминологическо 
уточнение за „фалос” и позволява визията за впусналото се 
във вечен фалически вихър Слънце” (Ал. Фол, „Химните на 
Орфей”, стр. 48). От това следва изводът, че символът Ромб 
информира за конкретни, но и специфични процеси ставащи 
на нашата планета. Той е задължителен фрактал от Лимба, 
затова го намираме дори когато елемента се изобразява под 
ъгъл и втората му част не се вижда.

Така всяка двойка лимбове, два по два (ляв и десен), тоест 
двойка мозъчни стомахчета, илюстрира еволюционното раз-
витие на човешкия мозък в епохите до Пета Коренна раса – 
нашата, с ясното внушение, че в този процес стои фалическо-
то, половото тайнство. 

Четирите лимба от Лимбът – палмета откриваме на чело-
то на човека, „раждащ се” от птицата Лебед. Осмислянето на 
тази сакрална информация говори ясно за знанието и задачите 
на тракийските племена в последната част от епохата на на-
шата раса. Не може да бъде случаен този елемент на челото, 
на главата! Не може случайно, по творческо хрумване и при-
щявка някой да направи свещения Лимб на човешкото чело. 

Да се върнем още малко на символа Лимб. Трябва да уточ-
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ним: Горните два лимба, най-големите и най-високостоящите, 
изразяват психичната човешка дейност през следващите Шес-
та и Седма коренни раси… Затова те не са включени в лим-
ба на челото на главата от шлема. Тяхното развитие ще бъде 
осъществено през следващите две епохи на еволюция. Но те 
са включени в архитектурната символика, защото илюстри-
рат цялостното еволюционно  развитие на мозъчната дейност 
на хората. 

Сега да разгледаме долните два лимбични символа, които 
са част от орнамента, но не са свързани с основния орнамент. 
Навсякъде, където и да се изобразява Лимбът (палмета) неот-
менно се изобразяват и те.

Долните два орнамента, също лимбични по форма, илюс-
трират двете мозъчни комисури от структурата на нашия фи-
зически мозък, развитието на които се осъществява от бъл-
гарите от Монотеистичната доктрина на Учението за бог 
Тангра – според знанието в Българската устна колобърска 
традиция. 

Ако свържем сакралните тайнства на тези две духовни док-
трини на нашия народ – Орфическата и Тангристката, лесно 
ще разберем защо траките приемат така радушно българите 
на Кан Аспарух и дори образуват с тях държава наречена Бъл-
гария – нещо, което Рим и Византия не успяват да постигнат. 
Завръщането на българите в нашите земи е очаквано от тра-
ките, които знаят, че със завръщането на Кан Аспарух започва 
последната подепоха от Пета Коренна раса, когато общите са-
крални действия на жреците на Орфей и колобрите на Тангра 
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ще осъществят последния, психичния еволюционен скок на 
нашия народ, а чрез него и на цялото човечество.

Какво всъщност се случва на това дълбоко кодирано и съх-
ранено от траки и българи космично Знание, предадено ни от 
Йерархията на съзвездие Лебед?

След завършената от траките Одриси физическа еволю-
ция на мозъка (в генетичен смисъл) трябва да се осъществи и 
психическата еволюция на същия, което може да стане само 
чрез дейността на двете мозъчни комисури, ограждащи Лим-
балния дял на мозъка. Още едно сакрално знание на траките, 
което съвременната медицина потвърждава, защото част от 
древните дялове на човешкия мозък представляват един дво-
ен Лимб и затова се нарича Лимбален дял.

  

След осъществяването на еволюционното единство между 
Лимбалния дял и двете Комисури, човечеството може да бъде 
подготвено за предстоящата Шеста епоха (Водолей), в която 
психичната дейност ще бъде основната в развитието ни като 
хора. През предната комисура на мозъка ще може свободно 
да излиза вибрацията която днес владеят само посветените 
и която популярно се нарича Трето око. Вибрацията, която 
траките са отработвали от дълбока древност, чрез „логоса” на 
своите митове.

Цялата сакрална обредна дейност на траки и българи е 
фундамента върху който ще се развива психичната дейност на 
хората в епохата на Водолея. Двете доктрини се сливат в сим-
биоза, която фактически бележи началото на края на Епохата 
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в която живеем сега – Кали юга. Тази информация сакрално е 
кодирана в двата елемента свободно обграждащи композици-
ята от архитектурно украсния елемент Лимб (палмета).

     И не на последно място трябва 
да обърнем внимание на още 
един елемент от Шлема в Голяма 
Косматка, който не е само укра-
сен, а символизира двете полу-
кълба на мозъка в чийто място на 
сливане се намира тялото на Ле-
беда от шлема. Смятам, че двете 
части на които е разделен, фраг-
ментиран шлемът, са ясен символ 
на двете полукълба на мозъка и 
не се нуждае от повече обясне-

ния. 
Накратко, надявам се и ясно, се опитах да ви разкажа моето 

виждане за уникалната и изпълнена със знание сакрална сим-
волика на нашия народ и по-специално на траките Одриси 
както и връзката на това племе с легендата за „Леда и Лебеда”.

С тази разработка изпълнявам даденото от мен обещание 
да разкрия един български и един тракийски сакрален обект 
за да се спре с емоционалните анализи на хора далеч от ис-
тинското знание и значение на сакралните обекти.
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БОГУ МИЛИ, ИЛИ НЕ
Размисли за „българската ерес” и историческа орис

Иван Момчев, Варна

„Казват, че конфликтът е между доброто и злото. 
Но същинският конфликт е между истината и лъжата.”

Дон Мигел Анхел Руис

Хилядолетия само жреците и царете са били ,,знаещата” 
небесните тайни част от човечеството. Кръвни линии, забу-
лени в мистика и легенди са управлявали земния свят. Затова 
духовната среща отсам и оттатък Черното море на тракийски-
те дионисиеви мистерии и орфизма, на източните митраизъм 
и зороастризма с най-ранната християнска идея, посята в тези 
земи през I в. от св. апостоли Павел и Андрей, е епохално 
събитие. То заслужава най-бляскави фойерверки, а не веков-
но мълчание и историческа мъгла. Защото в резултат именно 
от тази ключова среща на богове и пророци столетия преди 
,,съборния” Константинополски IV в. в богатия духовен хар-
ман на Балканите, Мала Азия, Черноморието, Крим и Прикав-
казието се е формирал автентичен местен раннохристиянски 
възглед. Тук за пръв път обикновеният човек е бил реабили-
тиран в духовния всемир. Появило се е ново мировъзрение 
и за ,,езичниците” и ,,варварите”, според което всички хора 
са ,,равни пред Бога” и всеки има право на живот в свобо-
да, равенство, братство и любов. Тази революционна тайна за 
свещените човешки права и дълг в Божия свят е била строго 
пазена и препредавана от баща на син през столетията най-
първо в Европа сред местното трако-българско население. 
Този исторически факт е неудобна и премълчавана истина в 
съвременния свят.

Съществува феноменален аспект в самата природа на неща-
та и познанието, който съпътства човечеството и отдавна за-
нимава богослови, философи и учени. Поради своята дълбока 
същина и многопластово естество той поражда разнопосочни 
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мисли, а през вековете неведнъж е бил причина за догми, ма-
нипулации и войни. Иде реч за двойствеността на проявените 
и непроявените неща в космоса, природата и човека, както и в 
писаната и неписана история. Безбройни противоположности 
изпълват и осмислят живота с безкрайното си разнообразие, 
многопластови съответствия и взаимовръзки, проявявайки се 
в неизменен дуализъм. Ден и нощ мъжко и женско, любов и 
омраза, живот и смърт, душа и тяло, бог и сатана, вяра и ате-
изъм, догма и ерес, война и мир, власт и поданство, свобода 
и робство, смирение и горделивост, оптимизъм и песимизъм, 
видимо и невидимо, знание и незнание, цивилизация и вар-
варство, небесно и земно, черни и бели енергийни ,,дупки” и 
пр. биполярности съществуват заедно. В живота на хората те 
са съпровождани от два вечно актуални въпроса. Кое е ,,до-
бро” и кое ,,зло”, и ,,истина” или ,,лъжа” е. Двойствеността 
присъства осезаемо и неосезаемо в мислите, чувствата и дей-
ностите на човека. 

Съществува религиозен, философски, както и дуализъм, 
отбелязван от естествените науки. Всичко това има дълбо-
ки познавателни корени, които водят далече назад в златни-
те мини на духовната и ментална традиция на древните тра-
ки, наследени от будни антични и средновековни неофити и 
потомци. Важно и необходимо уточнение, което ни отвежда 
право в сърцето на темата за онази вечна двойственост, бе-
лязала характера, манталитета и историята на българите като 
при никой друг народ. 

Старо схващане е, че религиите, философията и науките 
са произлезли от единно прадревно знание за устройството, 
за видимите и невидимите механизми на живота и света. Не-
говите най-ранни проявления неизменно водят към дуалис-
тичната орфическа доктрина за ,,безсмъртната душа”, която 
живее и тук, и сега в ,,смъртно тяло” и че тя (душата) може да 
посещава както подземното, така и царството небесно. Този 
,,дуализъм” е фундаментален и заедно с факта за съществу-
ването на неизследвани ,,информационни полета”, за които 
говорят днешните учени, е бил познат в духовните и мен-
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тални светове на българските палеотракийски и тракийски 
предци още през най-отдалечените векове, предхождащи биб-
лейските, египетските, индийските, китайските, елинските, 
персийските и пр. древности. За това красноречиво говорят 
многобройни материални свидетелства от тракийски и пред-
тракийски светилища-контактни зони като Белинташ, Татул, 
Харман кая, Перперикон, Сборяново, Глухите камъни и т.н., 
които не знаят хилядолетията си. Те се намират в земите на 
българите и могат да се видят и пипнат и днес. За същото 
напомнят и живи духовни практики и рядко срещаното съсре-
доточие от местни феноменални, знайни и незнайни оракули-
пророци през всички времена като Орфей, преподобна Стой-
на, баба Ванга, дядо Влайчо и мн.др. Както и свръхнадарени 
,,контактьори” и лечители като Лин, Орфей, Петър Димков и 
т.н., живяли преди и сега по нашите земи – очевидно свиде-
телство за богатите духовни вселени на трако-българите през 
вековете.

Религиозният е по-стар от философския дуализъм. И ако 
религията представлява вярвания, чието изразяване се из-
вършва чрез култ, то изцяло дуалистичните орфизъм и зоро-
астризъм са най-дълбокият кладенец, най-старата култова и 
културна среда на българите и техните предци отсам и отта-
тък Черното море. В този исторически ареал е дълбоко за-
кодиран много древен духовен, свръхкултурен монолит, по-
уките от който е наш синовен дълг да извадим на светло в 
съвременния свят. Заедно с факта, че от него в нашите земи се 
е родил и е избуявал най-старият в Европа автентичен местен 
раннохристиянски възглед – свидетелство за много по-древна 
и богата духовна антропология. Това е особено важна истори-
ческа даденост, която упорито се премълчава. Тя е неразрив-
но свързана със съдбата и автентичната цивилизованост на 
нашия древен род. И като се казва за орфизма и зороастризма, 
че са първите световни монотеистични религии, трябва вед-
нага да подчертаем, че именно те носят най-ярките белези и 
характеристиките на вездесъщия дуализъм. Тази древна ор-
ганика очевидно е предпоставила появата в нашите земи на 
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дълбоко автентичен и многопластов по съдържание и религи-
озна форма духовен плод. Защото именно такъв е бил резул-
татът от съешаването на старите местни култови традиции с 
християнските послания на светите Павел и Андрей сред на-
шите деди още през „апостолския I век” на Новата ера. Този 
органичен „плод” е роденият по тукашните земи автентичен 
местен раннохристиянски „възглед”, който е съзрявал в ес-
тествената си родилна трако-българска среда чак до късната 
античност. 

Това е ставало най-активно в периода от I до IV в. сред 
местните набожни и духовни люде, най-репресираните и 
хвърляни на зверовете в кървавия римски свят. Все пре-
следвани и отричани, те обаче са го препредавали на своите 
потомци късноантичните и средновековните трако-българи. 
Които пък са споделяли и с другите народи своя човечен, зрял 
и разбираем за всички автентичен възглед, световъзприятие, 
мировъзрение в различни части на късно-антична и средно-
вековна Европа – от IV в. до XIII в. непрекъснато. Има сведе-
ния, че още през IV-V в. нататък са го разнасяли сердикийски-
те ,,еретици-боносианци”. После през V-VI в. потомците на 
гетите – „най-храбрите и справедливите сред траките” (Херо-
дот), а именно траките вези-готи и остро-готи „еретици-полу-
ариани” с походите на Аларих и Теодорих. Но и Алцековите 
българи през следващия VII в. 

Историята сочи, че от XI в. до XIII в. в същите европейски 
земи са били документирани опити да го институциализират 
представители на най-знаменитите средновековни българ-
ски проповедници. Но трябва веднага да подчертаем, че този 
най-стар в Европа автентичен раннохристиянски възглед в 
неговите най-различно кръщавани и непрекъснато анатемос-
вани проявления, през цялото време от IV в. нататък е бил 
отричан и навсякъде преследван от най-могъщата създавана 
някога имперска религиозна институционалност в полза на 
властолюбиви и добре организирани гръко-римски църков-
ни и светски върхушки. Защото един нов имперски църковен 
елит от IV в. нататък е започнал алчно и ревниво да присвоява 
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за себе си страната на ,,доброто”. И с манипулации и лъжи е 
обявил автентичния раннохристиянски възглед на древното 
местно трако-българско население за ,,ерес” и дело на светов-
ното ,,зло”. Така още тогава са били разменени нравствените 
полюси на човешкия свят. А съществуването на автентичното 
местно ранно християнство по нашите земи за толкова дълъг 
период от I до IX в. е било отречено и користно премълчавано 
в името на агресивното ново ,,добро”, наред с истинската ис-
тория на многобройното древно местно население. 

 Доброто и злото, истината и лъжата. Каква е тази ,,двой-
ственост”, така дълбоко впечатана в религиозния и социо-
културен български исторически небосклон. Защо и какъв 
„дуализъм” неизменно съпътства древния български род, не-
говата хилядолетна култова култура, верски традиции, бит и 
душевност. За да е налице от една страна винаги жив извор на 
народен оптимизъм, автентична праведност, духовна прием-
ственост и чувство за мисия в хубавия Божи свят. А от друга 
– вечно зееща робска бездна, дух на обреченост, отрицание и 
мъчителна подмяна на ценности в дяволската действителност 
на смъртния земен свят. Двойственост е вградена и в умишле-
но налагания от XIX в. насам историографски модел, резул-
тат от външни и вътрешни фактори. Затова и „истините” за 
произхода и вярата на българите и тяхната история са вечно 
дискусионни. В тях доминира преднамерена лъжа и се ширят 
мъртвородени измислици от нагласявани хроники, изкривя-
ващи факти, събития и очевидният исторически контекст. 

Отдавна така заблуждават нас и децата ни, като внушават 
некоректни ,,концепции” относно произхода, „еретическата 
греховност” и историята на българите, налагани столетия в 
купища ,,научни” трудове и учебници, обслужващи чужди 
интереси и стратегии. В същото време на противоположния 
полюс живее ,,добрата” и свидна истина. Тя е в народните 
въжделения и приказките, във фолклорното великолепие, в 
митовете, легендите, преданията, обичаите и празниците, в 
творенията на ума и на ръцете. Но е най-очевидна и материа-
лизирана в изобилието от уникални археологически находки 
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по българските земи. И така е от векове. Като ни изпълват с 
живот, съзидание и оптимизъм, но неизменно и с дух на де-
градация, отрицание и песимизъм, доброто и злото, истината 
и лъжата живеят с нас в неизменен дуализъм. Огнен печат на 
противоположностите, тази двойственост се е превърнала в 
своеобразно българско двуначалие и народностна характер-
ност.

Откъде идва всичко това.
Може да се каже много, но сега само ще насоча внимание 

към няколко понятия, които са в обръщение от векове и ви-
димо изразяват степен на цивилизованост – ,,варвари”, ,,ски-
ти”, ,,езичници”, ,,еретици” и ,,анатема”. Това са все много 
употребявани думи, с които отдавна сме свикнали. Те са на-
рицателни, но и чуждици във всички съвременни езици. 

 Известно е, че с подигравателното повторение „вар-вар” 
древните гърци са наподобявали как им е звучала речта на 
всички не-гърци и чужденци. Те са наричали високомерно и 
презрително ,,вар-вар-ски” всеки друг народ, независимо от 
неговата култура и състоятелност. Старото гръцко малцин-
ство от пришълци надменно и подигравателно са наричали 
така гостоприемното местно тракийско мнозинство на Бал-
каните, чийто език и архетипна образност не са разбирали. 
Римляните, подражавайки на гърците, също са смятали оста-
налите народи за ,,варварски”. 

В географския си лексикон ,,Етника” гръцкият граматик и 
географ Стефан Византийски през VI в. пише, че ,,скитите 
са тракийски народ”. Страбон (I в. пр. Хр., География, кн. I) 
свидетелства, че ,,скити” е име на народ, който живее на се-
вер от гърците и че на гръцки се превежда като ,,скитащи”, 
,,номади”. Надменното отношение на старите гърци видимо 
се е наложило. Оттогава и досега ,,скитащите се”, ,,скитни-
ците” не са обичани от ,,цивилизованите” хора, каквото и да 
означава това.

И „езичество” идва от старогр. ἐθνικός, ,,народен”. Но това 
понятие се развива и от старобългарското ѩзыкъ – ,,народ”, 
,,племе”. Затова има право на живот схващането, че в хиля-
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долетните недра на „народната вяра и народната традиция” 
(ѩзычьството) на многобройното местно тракийско населе-
ние трябва да се търсят изворите на такива цивилизационни 
потоци като елинската митология, философия и култура, как-
то и на основните автентични аспекти в процесите на хрис-
тиянизацията. Въпреки че над всичко манипулативно ще се 
налага като доминантен „гръцкият” принос. На този „принос” 
ще се приписват белезите на „доброто”, а автентичните му ко-
рени и истински произход ще бъдат премълчавани и завинаги 
захвърлени в тъмните бездни на „злото”. Ще бъдат заклей-
мени, за да бъдат забравени, а „езичество” ще се превърне в 
лоша дума. 

„Еретици” също идва от гръцки и означава ,,избор”. Назва-
ние, с което гръцките първенци в имперската църква от IV в. 
нататък са започнали да наричат другите християнски „пар-
тии” в Римската империя (най-често на етническа основа), 
които са се отклонявали от официалната догма и са отказвали 
да ѝ се подчинят.

И „анатема” идва от гръцки. Означава ,,отлъчване от 
църквата”, поради тежки провинения, основно по верски и 
дисциплинарни въпроси. Отлъчване от църквата и от хрис-
тиянството с анатема е най-тежкото наказание, използвано за 
борба на институцията с противниците ѝ. Но историческият 
опит показва, че анатемата е гилотина на духовността.

Това, което в крайна сметка искам да подчертая, е че ,,варва-
ри”, ,,скити” (скитници), ,,езичници”, ,,еретици” и ,,анатема” 
са все понятия, чието налагано през вековете отрицателно съ-
държание изразява надменния и жесток имперски гръко-рим-
ски модел на отношение към останалия не-гръцки и не-ла-
тински свят. Натрапени са в древността от лукавите гърци, на 
които войнствените римляни са подражавали. Моделът е бил 
по-късно удобно възприет от гърцизираните и латинизирани 
средновековни църковни и светски елити. Антични свидетел-
ства показват обаче, че високомерие, лукавство и надменна 
манипулативност са били проявени от старите гърци и спрямо 
заварената местна тракийска култура, вярвания и език, върху 
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чиято богата почва се е развила елинската и римската циви-
лизация. От такова агресивно отношение лъха на мизерия и 
обреченост. И неизбежно е предпоставило у местните трако-
българи народопсихология, белязана от явния дуализъм „ние 
и те”, дефиниран от отношението на гърците – ,,ние-добри-
те и те-лошите, злите”. Защото за гърците „те” – варварите, 
скитниците, езичниците и еретиците са били все обекти на 
отрицание и анатема. Тези понятия представляват културна 
квалификация, с която „те” – предците на българите са беля-
зани още от времената на гръко-римската цивилизация. Това 
е тежко историческо бреме в съвременния свят и представля-
ва едната гледна точка, очевидно ,,тъмната”. Но Слава Богу, 
има и друга.

Земята на траките, която Херодот нарича „страна на чис-
тата наука, на свещената поезия, свят на божествения разум” 
и ,,където се намират изворите на деветте Музи”, е благосло-
вена земя, чиято коренна територия съвпада с територията, 
на която и сега живеят техни потомци – българите. Беляза-
на от дълбока древност духовна арена, тя не е периферия на 
,,гръцката цивилизация”. В нея се корени много по-стара от 
самите гърци ключова връзка между азиатския, средиземно-
морския свят и Европа. Тук пеласги-траки-скити-беси-илири-
гети(готи)-мизи и пр. и предците им са създавали в прием-
ственост своите вярвания, език и култура. Те са предхождали 
и повлиявали вярванията, езиците и културите на гърците, 
римляните и на другите по-млади народи. И докато елински-
те школи са били предимно дело на ума, трако-българската 
антична, късноантична, ранносредновековна и средновеков-
на култура е била рожба и на духовността и Откровението. 
Древните тракийски духовни доктрини са оставили дълбоки 
дири в свещените обреди и в символиката на ранното хрис-
тиянство. Този духовен ручей и културен синтез е протичал 
и съзрявал най-активно от I в. до IV в., докато бъдещата све-
товна религия още не е била догматизирана и присвоена за 
тотален контрол. За всичко това се мълчи. Но автентичността 
на раннохристиянската духовност и култура се е съхранила 
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през вековете сред българите като родилно петно и има своя-
та „еретическа” съдба и досега. 

Традиционни местни доктрини са формирали основните 
духовни пластове в автентичния градеж на ранната българ-
ска християнска култура. Това са дионисиевите мистерии и 
орфизмът, мистериите на Митра и зороастризмът. А най-забе-
лежителното е, че всички те са белязани от дълбок изначален 
дуализъм. Предхождали са християнството и са приносители 
на негови основни аспекти. Имат много общи черти, символи-
ка и теологични сходства и неслучайно са оставили дълбоки 
и трайни следи в българския фолклор и празничен календар.

Някой ще каже, защо пък „автентичен местен раннохрис-
тиянски възглед”? Ами защото старите мистериални култо-
ви вярвания, обичаите и обредите на предците на днешните 
българи на Балканите, свещената образност и светилищата 
им са евоюлирали и сублимирали в автентични християнски 
обреди, свети образи и храмове. Доказателствата са навсякъ-
де около нас. Проф. Асен Чилингиров пише за открити руи-
ни на над 900 раннохристиянски параклиси и църкви само в 
югозападните български земи, строени върху древнотракий-
ски светилища и после разрушавани в периода от IV в. до VI 
в. Със сигурност се знае за съществуването на поне 5-6 най-
стари раннохристиянски общини, които са били свързани с т. 
нар. ,,тракийски” мисионерски маршрути на апостолите Па-
вел, Андрей и техните сподвижници. За тях са отворили вра-
ти старите тракийски центрове Филипопол (Филипи), Нико-
полис ад Нестум, Никополис ад Иструм, Сердика, Сирмиум, 
Одесос, Доросторум – все в нашите земи. Знаят се и имената 
на техните първи епископи (вж. Деян., Римл., Колос. и др.). 
На Сердика (дн. София) е бил Климент Сердикийски – по-
късно и папа Римски, на Филипопол (дн. Пловдив) е бил Ерм, 
на Верея (дн. Стара Загора) – Карм, на Одесос (дн. Варна) – 
Амплий и т.н. 

 Автентичността на българското християнство е съхранена 
в народните обичаи, обредите и фолклора. Вижте какво нат-
рупване на цивилизационни пластове е забелязал проф. Георг 
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Краев само в един фолклорен песенен мотив:
 ,,Роди ми се Млада Бога, Млада Бога – Ясно Слънце, Ясно 

Слънце – Исус Христос.” (бълг. нар. песен).
 Има безбройни примери за смесването на християнски с 

предхристиянски образи и сюжети и в ранната иконография 
на Балканите. А византийският писател и учен Никифор Гре-
горас през ХІV в., описвайки пътешествието си из областта 
Струмица разказва, че е станал свидетел как местните мла-
дежи и девойки след излизане от църква са пеели и играели 
хоро и това го е учудило. И до днес ритуално на големите 
християнски празници по българските земи не само се ,,ходи” 
на скучна канонична литургия, но се яде и пие, пее и танцу-
ва – празнува се и извън храма. Всичко това в съчетание гра-
ди народния празник. Българското хоро в близост до храма е 
добър пример. И е само един от многото, които могат да се 
видят в селата и днес. Хороводът се повежда, точи се и се съ-
бира, очертавайки кръг (колело). Това е най-старият соларен 
символ, който българите изобразяват на живо, откакто свят 
светува, със сакрални движения в ритъм, хармонизирайки се 
така с високите вибрации във Вселената на Божия свят. 

Хорото е много повече от обикновен танц, защото изо-
бразява живота и кръговратите в неповторим хармониум от 
противоположности, цветове и неравноделни космически та-
ктове. То преминава през всички векове, играе се шумно и 
сега, и същността му е автентична. Тя е непробиваем ценнос-
тен монолит. Българското хоро живее навън край храма, но 
между тях съществува жива духовна връзка, която е резултат 
от най-древни и автентични раннохристиянски съчетания. 
Всичко, което живото пъстроцветно българско хоро изразява, 
не е възможно да се догматизира и манипулира, нито пък да 
се премълчи или изличи от местните човешки нрави и от на-
родната памет. 

 Темата за културната приемственост по българските земи 
е упорито премълчавана. А тъкмо тази приемственост е дове-
ла до натрупване на цивилизованост, наслагване на цивили-
зации. Важна историческа роля в този процес са играли пър-
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вите византийски императори тракийци в Източната римска 
империя. Те са били основно тракийци, а повечето от тях – 
естествено повлияни от традиционната тракийска културна 
среда, от която са произлизали. Особено се открояват с делата 
си Константин Велики и Юстиниян Велики. 

Под егидата на трако-мизиеца Константин е започнал про-
цес на универсализиране и институционализиране на Христи-
янската църква, за да бъде тя превърната в могъщ инструмент 
на имперската власт. Но интригите и ламтежът за гърцизира-
не и латинизиране на новата институция са били неописуеми 
в битката за власт в огромната империя. Една гръко-римска 
върхушка е повела лукава и безскрупулна борба да си присвои 
завинаги тракийското и християнското културно наследие. В 
тази битка предците на българите и техните първи в Европа 
смирени християнски общини са били обявени за носители 
на ,,ерес” и натикани във вечния ад на ,,злото”. Роденият тук 
местен автентичен раннохристиянски възглед е бил обявен за 
,,арианска”, ,,полуарианска”, „новоявила се старовремска”, 
„павликянска”, „богомилска” и пр. ерес и ,,зло” във всички 
общини, благословени навремето от апостолите Павел и Ан-
дрей. 

Последвали са активни мероприятия и събор след събор. 
С имперска надменност и здрава ръка се е започнало инсти-
туционализиране, преподреждане и моделиране на духовни 
йерархии и съкровени въжделения, за да се отвори път за 
власт над човешките души. Основен обект и заложник още 
от самото начало на този процес се е оказало местното тра-
ко-българско население, в чиито земи се е случвало всичко 
това. Неговата богата древнотракийска мистериална култура, 
която отдавна е била еволюирала в автентичен местен ранно-
християнски възглед, е била обявена за „езичество”. А ранно-
християнските общини – за „еретически”. Вместо да се обе-
динява, християнският свят се е разделял – на „праведници” 
и „грешници”, на „добри” и „лоши”.

 Опирайки се на неподправеното Слово, най-старите хрис-
тияни в Европа още с появата си през I в. са имали система на 
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оцеляване. Тя е включвала практиката сами да излъчват свои-
те духовни пастири и епископи от собствените си среди и об-
щини единствено като признание за посветеност, праведност, 
духовна извисеност и харизма. По българските земи те са 
живеели от векове в своя общежитийна автономност и само-
стойно устройство с независима власт (автокефалия). Спаз-
вали са по традиция ,,местните свещени обичаи и обреди,  
и евангелските предписания на първите проповедници свети-
те апостоли на Христовото учение Павел и Андрей и техните 
харизматични последователи. 

В подкрепа на тези исторически факти са се произнасяли 
различни автори, изследователи и познавачи на историята на 
българската църква (вж. Кирил Рилски, ,,Българската самос-
тоятелна църква в Илирия”, 1930; Димитър Цухлев, ,,Исто-
рия на българската църква”, 1910 и др.). Но от IV в. насетне 
независимата общинарска битийност на старите раннохрис-
тиянски средища на Балканите е била трън в очите на ново-
назначените, вече платени религиозни властници в Констан-
тинопол и Рим. Така още през късната античност (IV-VI в.) 
конфликтът между догма и ерес, запален на Балканите, се е 
превърнал във война на ,,доброто” срещу ,,злото”. Разделяйки 
завинаги християнския свят, оттогава тя не е спирала. Исто-
рията е съхранила фактите. 

Те показват, че основните белези на това религиозно „дву-
полюсие” са съществували през късната античност в един от 
най-големите политически, административни, верски и кул-
турни градски центрове в Свещената Римска империя. Има 
сведения, според които още през I в. в древнотракийското 
средище Сердика първият раннохристиянски епископ е бил 
Климент, (по-късно) папа Римски, който е бил сред най-близ-
ките сподвижници на светите апостоли Петър и Павел. Но 
като най-ярък представител на новата ортодоксална тенден-
ция, появила се през първата половина на IV в. и идваща ос-
новно от имперския център Константинопол, трябва да посо-
чим един друг сердикийски епископ. Протоген е разпознаван 
в църковната история сред най-усърдните защитници на нова-
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та, вече имперска и гръко-византийска църковна догма, върл 
противник на т.нар. „арианска” ерес от събора в Никея през 
325 г. и като вдъхновен домакин на Сердикийския църковен 
събор през 342 г. Но има и сведения, че през последната чет-
върт на същия IV в. в Сердика се е проявявала и другата тен-
денция. Тя изглежда по-скоро да е била свързана със старата 
местна раннохристиянска традиция. Около харизматичния 
епископ Бонос (Боносий) се е била оформила група от вяр-
ващи последователи, които историята на църквата отбелязва 
като „еретиците-боносианци”. 

Те са наричали себе си „boni homines – добри хора”, като 
богомилите и катарите по-късно през XIII в. За това научава-
ме от писмо, изпратено до архиепископа на Солун Анисий и 
до другите илирийски епископи веднага след събора в Капуа 
през зимата на 391-392 г. и след събора в Милано през 392 г. 
Писмото е известно като „De Bonoso”. Съществуващите дан-
ни навеждат на мисълта, че „боносианството” е било от срав-
нително ранните известни проявления на автентичния местен 
раннохристиянски възглед и на неговите „свещени обичаи и 
обреди”. То се е проявило през IV в. в християнското сър-
це на един от най-важните религиозни и културни центрове 
Сердика. Станало известно през IV в. в Сердика, съдено- 
недосъдено, обявявано от Константинопол и Рим за ерес или 
просто премълчавано, „боносианството” се е разпространило 
в Северна Италия, Южна Франция и отвъд Пиринеите (Пис-
мата на папа Инокентий I от 409 и от 414 г.). 

Има данни от църковни събори и автори (Catholyc 
Encyclopedia), че „боносианство” е съществувало в Испания 
и през VII в. Сердика, която по времето на епископ Бонос е 
била под папска юрисдикция, тогава е имала статут на град и 
църква със свой временен примас, което я прави могъща поч-
ти колкото Рим. Като полезен за нашата тема факт трябва да 
отбележим още, че и по-късно през VI в. един от тогавашните 
епископи на Сердика, известен като Домнио и Теофил (от гр. 
Богомил), е бил личен учител и наставник на самия Юсти-
ниян I Велики. Императорът тракиец, създал Първа Юстини-
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яна, около която е обединил в голям независим диоцез всич-
ки области в Римската империя, където са живеели неговите 
тракийски сънародници и най-вероятно са изповядвали своя 
стар автентичен местен раннохристиянски възглед. Не се знае 
много за този учен сердикийски епископ и добър наставник 
Домнио-Теофил. Но той явно не е възразявал августейшият 
му ученик и възпитаник Юстиниян „по говор и по облекло, и 
по разсъждения... да е варварин”, както твърди Прокопий 
Кесарийски. 

Нашите праотци траките-скити-беси-илири-гети(готи)-ми-
зи и пр. са раздавали с широки шепи своето християнство и 
култура както на изток, така и на запад. В тази връзка не мо-
жем да не отбележим обичайно премълчаваната историческа 
роля в този процес на траките-гети „най-храбрите и справед-
ливите сред траките” (Херодот), преименувани през IV в. от 
Юлиан Отстъпник в ,,готи”. 

Френският автор Ж. Блум в „Тайното учение на катарите” 
пише:

,,Кои са вестготите? Народ организиран добре под власт-
та на общопризнати крале; воини, които обаче не се опит-
ват да се наложат със сила над населението, където се 
настаняват. Те търсят преди всичко разбирателство и вза-
имодействие със завареното население. Пристигането им 
тук прави явно противопоставянето на две различни хрис-
тиянски концепции... Вестготите донасят със себе си хрис-
тиянство, което ние бихме определили като автентично... 
Просто ще констатираме, че в бъдещия Лангедок се раз-
пространява едно различно християнство.”

 Според италианския писател от първата половина на ХХ в. 
Винченцо Д`Амико, преселващите се през 631-632 г. и после 
през 667 г. в Италия българи са отишли там християнизира-
ни, също като своите роднини гетите-готи два-три века преди 
тях. През VII в. от тези българи в Италия са били построени 
веднага две църкви – ,,Св. ап. Андрей” в Неапол, а другата в 
Канталупо, резиденция на предводителя на българите Алцек, 
син на Кубрат от Рода Дуло. Д`Амико твърди, че църквите в 
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Италия са носели все името на Св. Андрей, ,,апостола на ски-
тите” и са били ,,построени от българи”, дошли от Крим през 
Панония, от земите на Старата Велика България. Те също са 
донесли в Ломбардия ,,различно християнство”, обявено от 
официалната църква за ,,ерес”. По същите пътища са щели да 
бродят и да проповядват „различното християнство” няколко 
века по-късно и други български духовници, известни като 
„богомили”. За тях е писано повече.

Само ще добавя, че най-първите и най-важните житейски 
уроци, които получаваме на този свят още от невръстна въз-
раст, всъщност съпътстват човечеството. Правѝ така, а не 
иначе, защото това е ,,добро”, а онова е ,,зло”. Или този е ,,до-
бър”, а онзи е ,,лош”, защото убива, краде, лъже и т.н. Така 
се научаваме да различаваме добрата мисъл, добрата дума, 
доброто дело и добрия човек от зломисълта, злословието, 
злодеянието и злодея; доброто от злото, истината от лъжата, 
слънцето и светлината от нощта и тъмнината. Това важи за 
всички и обединява хората. 

Философските полюси за ,,положително” и ,,отрицателно” 
често формализират познанието и само привидно си схождат 
с духовните ,,добро” и ,,зло”. Религиозните „добро” и „зло” 
пък са назидателни, обсебващи, понякога объркващи, което 
лесно разделя хората или ги кара сляпо да се подчиняват и да 
враждуват. Всъщност става дума за най-древната, вечно жива 
нравствена формула, основен алгоритъм на всяка доктри-
на. Спътник на човечеството от зората му, тя със сигурност 
предхожда нашия смъртен свят и неговите преходни закони 
и догми. Съдържа духовен смисъл и общочовешки знания, 
сочещи нравствените територии на людското битие. А те са 
свързани с човечност, справедливост и мяра, които сме свик-
нали да наричаме най-общо „здрав разум”. Именно здравият 
народен разум е най-висшият коректив, до който ежедневно 
се допитваме и към който всичко в крайна сметка съотнасяме. 
Той е архетипното ниво, духовната твърд, в която се оглежда 
душата на всеки народ. Защото предхожда всички религии и 
винаги остава над тях и над философските концепции и иде-
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ологиите на времената. Той е и над легионите вманиачени 
„жреци”, които лукаво жонглират с полюсите и ловко мани-
пулират нравствените стойности в безумните си усилия да ги 
присвоят. Здравият народен разум винаги остава на висота и е 
винаги жив. Защото е знаене, което идва от необозрима древ-
ност направо от Бога и неизменно ни съпътства. Той е всичко 
онова, което наричаме архетип и идентичност, етнокултур-
на и духовна историческа опора. Автентичен продукт от на-
родни традиции и цивилизационен избор, здравият народен 
разум е неуморният преносител на най-чистата нравственост 
през времената и е непобедим. Неговите проявления предста-
вляват общо културно наследство в глобалния познавателен 
процес на човешкото осъзнаване на света. 

А дуализмът е явление, което отвежда търпеливите и лю-
бознателните направо в духовната утроба на тракийската ци-
вилизация, от която произлизат както елинската, римската и 
византийската, така и цялата средиземноморска и европейска 
култура. Той идва през синура на две епохи като ново (старо) 
световъзприятие и мировъзрение, родено в сърцето на бога-
тия духовен харман в свещените трако-български земи и от 
вихъра на епохално духовно събитие – Богочовешкото Из-
купление и Възкресение. Представлява цивилизационен ре-
зултат от автентичната среща на местния орфизъм, източния 
митраизъм и зороастризъм с раннохристиянската идея в пло-
доносните земи между Черното и Бялото море, между тихия 
Бял Дунав и бурното Черно море, между Божествения ефир в 
зелено-дишащите планини на Балкана и Кавказ и сухите ска-
листи чукари и пясъчниците в Мала Азия. 

Местният дуализъм носи автентичните характеристики на 
естествена би-полярност, отразявана и в топонимите. Това 
мировъзрение се е формирало в умовете и сърцата на будните 
представители на многобройното местно население най-пър-
во като автентичен раннохристиянски възглед, който е бил 
отглеждан в тукашните общини, най-старите и най-репреси-
раните в Европа. Обявяван за „ерес” от IV в. нататък, пре-
следван или нарочно премълчаван от историческите хроники 



118

в угода на гръко-римски църковни и имперски върхушки, този 
възглед не е преставал да съществува през цялото среднове-
ковие. Пренасян е от земите на Малка Скития, Тракия и Ми-
зия в Ломбардия, Южна Франция, отвъд Пиринеите и къде ли 
не из Европа от сердикийските „боносианци”, от вези-готите, 
остро-готите на Аларих и Теодорих и от Алцековите българи 
от IV до VII в. Но историята го забелязва чак през Х в. и не 
може вече да го премълчи, благодарение на големия духовен 
и политически подем на най-голямото трако-българско обе-
динение – средновековна България. В земите на държавата, 
в която според Монтен „думите лъжа, измяна, предателство, 
недобросъвестност, скъперничество, завист и клевета са не-
познати”, автентичният местен раннохристиянски възглед е 
доузрявал. Оттогава насетне този възглед привидно завинаги 
е щял да отпътува от своите родни земи, превръщайки се в 
най-забележителното средновековно движение, предхожда-
що европейския хуманизъм и Ренесанс. Това е едно от най-
вълнуващите и неразгадани мистични явления, дълбоко свър-
зано с древната култура и със съдбата на трако-българите, но 
и с генезиса на всички религиозни, социални, културни и по-
литически процеси, мистични общества и тайни движения в 
пробуждащата се от Средновековието и от ,,Тъмния век” Ев-
ропа. Защото в миналото човешкото познание неведнъж е пъ-
тувало към Западна Европа от и през Балканите. Но за добро 
или зло все се е завръщало, най-често като светлосянка и като 
смътна представа за позабравеното богато културно минало 
на трако-българите.

Такъв дуализъм е свързан със здравия народен разум, това 
отдавнашно човешко ,,знаене”, което неслучайно има своето 
отражение в българските народни песни и приказките, праз-
ниците и обрядите и до ден днешен. Живата българска реч и 
фолклорът изобилстват с образи като ,,Белъ Богъ” и ,,Църнъ 
Богъ”, ,,Бел овен и Църен овен се бият – за Горната и Долната 
земя”, ,,Добър юнак с Добра коня убива лошата ламя”, как-
то и изрази като ,,видя бял свят” или ,,влезе в черната земя”, 
,,от злото произлиза само зло, от доброто – само добро” и пр. 
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и пр. И до днес българинът ,,изпълнява” един много древен 
,,магически” ритуал. Като му се случи нещо хубаво, късмет-
лийско, празнично и светло, той ,,чука на дърво” – ,,да не чуй 
дявола”. А като му се случи лошо, клати мъдро глава – ,,Е, 
след лошото идва и доброто”. Това не е народно празноду-
мие, нито примиренчество, нито пък може да е „варварство”, 
„езичество” или „грях”. То е нещо друго. Българският дух е 
хилядолетен и хармоничен. Той е мъдър и смирен и отдавна 
знае кое е „добро” и кое „зло”. Именно затова възникването 
и утвърждаването на средновековния дуализъм нито е стана-
ло ,,внезапно”, нито е ,,загадка”, както мислят някои истори-
ци. Това е сложен и непрекъснат процес, резултат от вековна 
приемственост и здрав народен разум, заредени с извечна ду-
ховност и мъдра философия. Както и закономерна цивилиза-
ционна проява на древния духовен код на българите, тяхната 
светла и тъмна вселена. 

Затова обсъждайки средновековния религиозен дуализъм 
и особено наивно и фанатично заклеймяваното българско 
„богомилство”, трябва да знаем, че в самата същност на това 
явление живеят особености на хилядолетния български наро-
дностен характер, нравствена и духовна култура. Вдъхновено 
изрисувани през XIX в. в духа на вечните български ценности 
от един голям възрожденец в откровена изповед на автенти-
чен местен християнски дух:

„Че не е честно на моето… болгарство да творам зло и лу-
кавство, прави болгарин не лажи, не завидуе, не денгубуе, не 
лицемерствуе, не блудуе, за печена кокошка верата не разме-
нуе. Болгарин е производан от Бог... и чрезмерно ради, оре, 
сее, торгуе, войнствуе, верност има, гостолюбие, страх 
божи, почитание… Поради това аз съм болгарин и моето 
благородно болгарство не мя допуща да не бидам добър, зато-
ва имам вера и надежда и любов, и человечество…” (Йордан 
Хаджиконстантинов-Джинот, „Бог”. „Царигр. в-к”, 21 юли 
1851).

И нима е нищо, че същата дума „българин” е превърната 
от средновековната църковна пропаганда и Инквизицията в 
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нарицателно, на което съответства еквивалент с обидно съ-
държание в съвременния френски език. Все резултат от ста-
рата игра на „добрите” и „лошите”, „истината” и „лъжата”. 
И отново ,,ние и те” и онзи манипулиран „дуализъм” – Богу 
мили или не. 

Или може би, както учи Библията – след Грехопадението и 
сега, и тука „светът лежи в лукавия”, но и Спасителят е в нас.

Най-накрая ще добавя, че новата ми книга „Богу мили или 
не. Българската ерес и историческа орис. Размисли” не е ре-
лигиозен, нито научен труд. Но има по малко и от двете. И че 
всичко това е само една светло-тъмна нишка, която проблясва 
в моите размисли, не за да оспорвам неверни и отдавна омръз-
нали академични становища и наредби. По-скоро тя разбужда 
приспани рефлекси и отвежда към съвсем други човешки све-
тове и истини. Във всеки случай много по-различни от онези, 
които векове са ми били вбивани в ума, в гръбначния мозък 
и в телесните клетки. Защото в моето ДНК винаги е имало 
нещо, което решително ги отхвърля в атавистичен копнеж по 
справедливост, човечност, мяра и морал. А ерес ли е това, или 
орис – деня и нощя търся здравия народен разум. 
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РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА ПРЕЗ ПОГЛЕДА
НА ХУДОЖНИЦИТЕ

Екатерина Пейчева, Варна

Изминаха 140 години от онези овеяни с надежди и слава 
дни, които донесоха свободата на България. Достатъчно вре-
ме, за да си позволят някои нищи духом и послушни на поли-
тическите въртележки люде да търсят и приписват имперски, 
политически и всякакви нечистоплътни мотиви за обявяване-
то на война на Турция от Русия, войната, която нашият народ 
нарече Освободителна. 

„Днешните ни политолози и историци коментират импер-
ските желания на Русия да завладее излаза на Босфора и Дар-
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данелите. Но каквито и да са били намеренията на руския 
император, едно е неоспоримо – на щиковете на руските, ук-
раински, финландски, румънски воини и на българските оп-
ълченци се ражда свободата на нашето Отечество” – пише 
журналистът Петър Увалиев.

Тези думи ни разкриват една непозната истина – че дъл-
боко под повърхността на политическите игри, исторически 
манипулации и властови мотивации действат други закони, 
законите на любовта и саможертвата, които свързват хората с 
енергийни потоци и създават връзки на нива, които са непод-
властни на профанното разбиране. Защото тази война, в която 
смесиха кръвта си по бойните полета руснаци, българи, ру-
мънци, поляци, украинци, финландци, както и противниците, 
турците, създаде особени връзки между участвалите народи. 

Непознати за човечеството и разкривани едва днес чрез 
методите на трансперсоналната психология, законите на лю-
бовта и саможертвата разкриват същността на връзките ни с 
турските поробители и с руските освободители. Ние танцу-
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ваме танца на смъртта с едните и танца на живота с другите. 
Ние не само не можем, нямаме право да оценяваме или произ-
насяме присъди, можем само да стоим признателни и благо-
дарни пред героизма на тези мъже, които поставиха любовта 
към един страдащ народ по-високо от собствения си живот и 
оставиха костите си в благородната битка за неговото осво-
бождение.

Руската империя води 13 войни срещу Османската империя 
и нейните съюзници между 1568 г. и 1878 г. Руско-турската 
война от 1768 – 1774 г. има особено значение, защото след 
нея Русия получава правото на закрилник на православните 
народи в Османската империя. Там се корени надеждата на 
българите, че „дядо Иван” ще ги спаси от ненавистното тур-
ско иго. Макар думата „иго” да означава управление, власт, 
а не робство, Османската империя е абсолютна монархия, в 
която всички поданици по статут са роби на султана. 

Руско-турската война 1877-1878 г. е една по-различна вой-
на в серията от военни сблъсъци между двете империи. Не-
зависимо от стратегическите цели на Русия, тя е обявена като 
война в защита на християнството. „Всички наши вернопо-
даници знаят за съпричастността, с която винаги сме се 
отнасяли към съдбата на угнетеното християнско населе-
ние на Турция. Днес целият руски народ изразява готов-
ност да даде жертви в името на облекчаването на участта 
на християните на Балканския полуостров”, пише руският 
император Александър II в Манифеста за обявяване на вой-
ната. 

Какви са предпоставките за избухването на тази война?
Неуспешното въстание в Босна и Херцеговина през 1875 г. 

и особено турските зверства при безмилостно потопеното в 
кръв Априлско въстание в България през 1876 г. намират ши-
рок международен отзвук. Американският журналист Макга-
хан като кореспондент на английския вестник „Дейли Нюз” 
идва в България заедно с Юджин Скайлер – генерален консул 
на САЩ в Цариград и правдиво отразява това, което вижда. 
Репортажите на Макгахан под заглавие „Писма от ада”имат 
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изключителен отзвук във Великобритания и цяла Европа. 
Превеждани са и на чужди езици, включително за български-
те издания, излизащи в Румъния. Днес на гроба на Макгахан 
в неговото родно място – Ню Лексингтън, Охайо, САЩ, има 
бюст и паметник с надпис „Макгахан – освободителят на Бъл-
гария” – дело на българския скулптор Тодор Първанов. 

         

Светът е потресен от изнесените факти за турските безчин-
ства и особено зверствата на башибозука над беззащитното 
българско население и реагира, като през декември 1876 г. е 
свикана Цариградската конференция. На нея Великите сили 
обсъждат и изготвят проект за автономия на Босна и Бълга-
рия. Високата порта – правителството на Турция отговаря, че 
ще се изготви нова конституция, която ще даде равни права 
на християнското население. Отново е свикано съвещание на 
Великите сили в Лондон, където на 19 март 1877 е подписан 
Лондонският протокол от представители на Великите сили – 
Австро-Унгария, Великобритания, Германия, Италия, Русия 
и Франция. Срещу обещанието на руското правителство да 
демобилизира въоръжените си сили и да не предприема воен-
ни действия, Високата порта трябва да поеме задължението 
да въведе реформи за християнското население. Протоколът 
е придружен от декларация на правителствата на Русия и Ве-
ликобритания. На 29 март/10 април 1877 г. Високата порта 
отхвърля протокола като вмешателство във вътрешните ѝ ра-
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боти. Отказът на Високата порта да приеме протокола става 
повод за обявяването на Руско-турската война (1877-1878). 

На фронта заедно с войските заминават и множество во-
енни кореспонденти, които изпращат репортажи на своите 
вестници. Редом с тях са и художниците-репортери, защото 
макар кореспондентите да са разполагали с фотоапарати, кои-
то заснемали със сравнително добро качество събитията, пе-
чатарската техника все още е нямала техническа възможност 
да отпечата проявения снимков материал. Затова се налагало 
редакторите да наемат художници, които да прерисуват фо-
тографиите и да ги подготвят за публикуване. Тези рисунки 
предават автентично обстановката от войната.

Освободителната Руско-турска война е с най-добре доку-
ментираната визуална хроника на война дотогава. Стотици 
рисунки, създадени по време на сраженията, сред куршуми-
те и атаките, военните художници изпращат в редакциите на 
вестниците в Русия и Европа, целият свят задъхано следи 
какво се случва на фронта в България. Художниците рисуват 
всичко – от първия ден на обявяване на войната, създаването 
на българското опълчение и връчване на знамето му, израбо-
тено в Самара, преминаването през река Дунав при Зимница 
(Земен) и Свищов, сраженията, най-значителните от които са 
при Стара Загора, Шипка – Шейново, Плевен, Никопол, до 
сключването на Сан-Стефанския мирен договор. 

Хосе Луис Пелисер
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От западните кореспонденти най-продуктивен е испански-
ят художник Хосе Луис Пелисер, кореспондент на списание-
то „Илюстрасион Еспаньола и Американа”, което по време на 
войната излиза в Мадрид, но се разпространява и за Латинска 
Америка. Много от гравюрите са без посочен автор. За руско-
то издание „Илюстрованная хроника войны” работят Н. Кара-
зин, Медведев, Ризников и др.

Преминаване на Балкана Худ. Н. Каразин

Отразени са и зверствата на турския башибозук, които не 
спират и след Априлското въстание, а продължават и през 
време на войната с кланетата и палежите в Стара и Нова Заго-
ра, Пазарджик и по селата в цяла България. Запалени и разо-
рени са над 100 села, а жителите им зверски избити (Гравюра-
та карай Тунджа). По думите на строителния инженер Хенри 
Баркли, издал книгата „Между Дунав и Черно море” 1876 г., 
живял 5 години в България, башибозуците „се забавляват да 
избиват жени и деца и да унищожават имуществото както на 
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приятелите, така и на враговете”. Полският художник Анто-
ни Пиотровски рисува картината „БАТАШКОТО КЛАНЕ”, а 
руснакът Маковски – „Българските мъченици”.

В Петербург през 1881 г. е издаден сборник с близо 100 гра-
вюри и рисунки от войната. Именитите руски художници ба-
талисти Василий Верешчагин, Николай Дмитриев-Оренбург-
ский, Алексей Попов, Павел Ковалевский, Евгений Макаров, 
Алексей Кившенко създават и мащабни живописни платна не 
само с батални сцени, но и ни показват тържественото посре-
щане на освободителите от оцелялото българско население 
в София, Търново, Пловдив. Ние просто чуваме сърдечното 
„Здраствуйте, братушки”. Думите „Здраствуйте, братушки” 
са запечатани в родовата памет и на българи, и на руси. За-
печатани са с пролятата кръв, смесила се по бойните полета, 
кръвта на руските войници и българските опълченци. Тази 
памет и до днес прави Самарското знаме, ушито на далечните 
брегове на Волга – символ, познат на всеки българин, символ, 
който ни свързва с братски чувства с руския народ. Знаме-
то, извезано от монахините от Иверския манастир в Самара и 
осветено от публициста Иван Аксаков с думите: „... Молим 
Господ да даде сила да се увенчае това знаме със слава... 
и да стане то знаме на свободата на нашите братя. Нека 
това бъде знамето на въдворяването завинаги във вашата 
многострадална страна на мир, тишина и просвета”.

А войводата Цеко Петков, наречен „Балканският орел”, 
благославя светинята с думите: „Да помогне Бог на това свято 
знаме да премине от край до край по цялата нещастна българ-
ска земя. Нека то изтрие сълзите от печалните очи на нашите 
майки, жени и дъщери. Всичко нечисто поганско и зло да бяга 
от страх пред вида му, а подире му да настане траен мир и 
благоденствие!”. 

Самарското знаме е осветено от архимандрит Амфилохий 
на 6 май 1877 г. в съслужение със свещеник Петър Драганов, 
като се отслужва тържествен молебен. Картината „Битката за 
Самарското знаме” е дело на знаменития ни баталист Нико-
ла Кожухаров, а Ярослав Вешин е автор на прочутата кар-
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тина „Самарското знаме”, на която е изобразен опълченецът 
Никола Корчев, спасил знамето в битката при Стара Загора. 
Чутовният подвиг на българските опълченци в боевете при 
вр. Св.Никола (днес връх Шипка) вълнуват българските ху-
дожници и днес. Световноизвестният млад художник Васил 
Горанов също е избразил тази битка, както и прочутата карти-
на „Боят при Шипка” на големия ни художник проф. Димитър 
Гюдженов. А най-мащабният паметник на изобразителното 
изкуство е панорамата „Плевенската епопея 1877-1878”, по-
строена през 1979 г. на мястото на славната битка за Плевен. 
Тя е дело на колектив от 13 руски и български художници, 
автор на живописната част е Николай Овечкин.

140 години изминаха оттогава, но споменът за славната и 
трагична Руско-турска война от 1877-1878 г. е все така жив 
благодарение на богатата визуална хроника, дело на самоот-
вержените художници и кореспонденти. Изминали с войни-
ците кървавите пътища на войната, те ни оставиха безспорни 
доказателства да можем да наречем тази война освободител-
на. Защото думите могат да бъдат преиначени, спомените из-
личени, историческите писания променяни в угода на поли-
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тическата конюнктура, но образите, запечатани в картините, 
ни казват истината. Те възкресяват чувствата, докосват души-
те ни, създават онова дълбоко единение между хората, което 
ни възвисява. Събуждат нашата човечност и съпричастие, из-
граждат мост във времето и ни водят по-нататък по пътищата 
на нашата съдба, за да запазим България свободна и незави-
сима държава. Дължим това на потомците си. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ЮЖНА ДОБРУДЖА ПО 
ВРЕМЕ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Радослав Симеонов, София

Участието на България в Първата световна война е продик-
тувано единствено от справедливия стремеж на българския 
народ да постигне своето национално обединение, след като 
по време на Балканските войни, поради ред причини, това не 
можа да се случи. Началото на Голямата война през лятото на 
1914 г. България посреща с неутралитет, но за всички упра-
вляващи е ясно, че ако страната иска да реализира своето на-
ционално обединение, пасивната позиция на неутралитет не 
е печеливша. В същото време, докато българският политиче-
ски елит се колебае в своя избор, за спечелването на България 
като съюзник се разгаря истинска дипипломатическа битка, 
която продължава близо година. И двете воюващи помежду 
си групировки – Антантата и Централните сили са наясно с 
качествата на българската армия. В крайна сметка обаче, ре-
шаваща за българския избор се оказва офертата на Германия, 
която е насочена към сърцевината на българския национален 
въпрос – македонският, докато предложенията на съглашен-
ските държави са недостатъчно убедителни, условни и без 
никакви гаранции. На 24 август 1915 г. България подписва съ-
юзен договор с Германия, към който впоследствие се присъе-
диняват и останалите държави от Централните сили – Австро-
Унгария и Османската империя. Обвързването на българския 
национален въпрос с евентуалния краен успех във войната на 
държавите от Централните сили, се оказва груба политиче-
ска грешка на родния политически елит. Независимо от това 
обаче, българският войник показва чудеса от храброст в тази 
война, която дълго време бе изцяло игнорирана в историогра-
фията и представяна като „завоевателна и империалистиче-
ска”. Цели поколения българи бяха лишени от възможността 
да изпитат естествена национална гордост от високите нрав-
ствени и морални добродетели, които демонстрираха българ-
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ската армия и нейните командири по време на войната.
На 1 октомври 1915 г. две български армии започват бойни 

дествия срещу Сърбия, която по време на Балканските войни 
заграби Македония, без да държи сметка за етническия про-
изход на населението там. След една блестяща военна кампа-
ния, продължила само около 2-3 месеца, сръбската армия е 
напълно сразена, а Македония е освободена. С това завършва 
първата фаза от усилията на нашия народ да постигне леле-
яното си национално обединение в годините на Първата све-
товна война. През есента на 1916 г. идва редът и за освобож-
дението на Добруджа – люлката на българската държавност, 
след като става ясно, че Румъния ще се включи в Световната 
война на страната на държавите от Антантата. 

 По време на злощастната Междусъюзническа война през 
1913 г., възползвайки се от заетостта на България в конфликта 
срещу нейните бившите съюзници Сърбия и Гърция, загра-
били изконни български земи, на 28 юни 1913 г. румънската 
армия вероломно нахлува в Южна Добруджа. Коварният удар 
в гръб на северните съседи води не само до заграбването на 
областта, но и до нещо много повече. Със своите действия на 
практика Румъния проваля осъществяването на българския 
национален идеал. За да оправдае наглото заграбване на Доб-
руджа, официалната пропаганда в Букурещ тръби, че с наме-
сата си Румъния „сложила край на една братоубийствена бор-
ба” и че „заздравила мира на Балканите”. Но не така виждат 
събитията на Балканите безпристрастните европейски жур-
налисти. По думите на един от тях, поведението на Румъния 
през 1913 г. прилича на действията на крадец, който ограбва 
дрехите на човек, хвърлил се да спасява удавник.

Румънската интервенция през лятото на 1913 г. оставя не-
гативен спомен сред цивилното българско население, което е 
подложено на безогледен грабеж и насилствени реквизиции. 
На практика тя довежда и до първата национална катастрофа, 
юридически узаконена от Букурещкия мирен договор от 28 
юли/10 август 1913 г. По силата на този договор Южна Добру-
джа е анексирана от Румъния, като новата граница започва от 



132

р. Дунав (на 13 км западно от Тутракан) и завършва на брега 
на Черно море (на 12 км югозападно от Балчик). България 
губи своята житница – територия от около 7 700 кв. км площ, 
с население над 300 хиляди души. Поради тази причина, бо-
евете на Добруджанския фронт през Първата световна война 
ще бъдат възприемани като едно възмездие за вероломните 
действия на Румъния през 1913 г. Това е война, което ще бъде 
водена с изключително емоционален заряд и с огромно въ-
одушевление от страна българските войници и офицери. За 
своите подвизи в Добруджа, те ще бъдат окуражавани от до-
билата популярност в навечерието на войната песен „О, доб-
руджански край” на поета Любомир Бобевски и композито-
ра Александър Кръстев, която и ще се превърне в страховит 
боен марш.

Според съвременните характеристики за водене на бойни 
действия, сраженията на Добруджанския фронт могат да бъ-
дат окачествени като един своеобразен „блицкрийг” („светка-
вична война”), защото в оперативно и тактическо отношение 
нашите войски демонстрират недостигнати от никоя друга 
армия в света висоти. Само за два дни е превзета най-силната 
опорна точка на противника – Тутраканската крепост, а само 
за около десетина дни е освободена почти цяла Южна Добру-
джа. През октомври 1916 г. е овладяна непристъпната, пред-
варително оборудвана от противника Кубадинска позиция, 
разположена в най-тясната част на Добруджа между Дунав 
и Черно море (между с. Расово на р. Дунав и езерото Тузла 
на Черно море). Тук нашите войски ще трябва да се сражават 
срещу крупни и числено превъзхождащи ги части на един ин-
тернационален противник, състоящ се от румънски, руски и 
сръбски войски. Но въпреки това, само за четири месеца, ма-
кар и в силно редуциран състав, войските на Трета българска 
армия ще успеят да освободят цяла Добруджа до устието на 
р. Дунав, а противниковите части са поставени на колене, раз-
громени и принудени да отстъпват панически. Интензивните 
настъпателни четиримесечни боеве на Добруджанския фронт 
приключват в началото на януари 1917 г., след което идва ред 
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на позиционните боеве на Дунавския и Серетския фронтове, 
които продължават до подписване на примирието с Русия и 
Румъния към края на 1917 г. 

Освен това трябва да се подчертае, че Добруджанската 
кампания на Трета българска армия, представляваща низ от 
блестящи военни победи над противниците на България, се 
явяват като втори фронт за нашите войски, които по принцип 
се сражават от началото на 1916 г. на Южния или Солунски 
фронт срещу армиите на няколко държави. За да облекчат 
своя нов съюзник в лицето на Румъния, през август 1916 г. 
съглашенските войски на Македонския фронт предприемат 
мощна настъпателна операция, известна като „Чеганска” или 
„Леринска” операция, която обаче не носи почти никакъв 
успех на държавите от Антантата. Докато Трета българска 
армия стремително напредва в Добруджа, нашите войски в 
Македония водят героични, епохални и кръвопролитни боеве 
при Каймакчалан, Битоля и при завоя на р. Черна. Есента на 
1916 г. ще се окаже най-славната, но и най-кървавата страни-
ца от аналите на българската военна история.

Военните действия в Добруджа ще бъдат белязани и от 
още една знаменателна подробност. Тук за първи път в на-
шата военна история ще бъде демонстрирано комбинираното 
взаимодействие между пехота, артилерия, кавалерия и флот. 
За първи път ще бъде осъществен морски десант и за първи 
път ще се прибегне до използването на „морската пехота”. На 
Добруджанския боен театър, макар и да доминира числено, 
Трета българска армия оперира съвместно със съюзническите 
германски и турски войски, а успешното отблъскване на оп-
ита за румънски десант при с. Ряхово в началото на октомври 
1916 г. ще покаже, че е възможно да има добро взаимодейст-
вие между сухопътните, военновъздушните и военно-речни-
те сили на държавите от Централните сили. Не на последно 
място трябва да бъде отбелязано, че тук в Добруджа, на из-
питание са подложени и морално-психологическите качества 
на българския войник, който е изправен пред дилемата да се 
сражава или не срещу своите бивши освободители. Факт е 
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обаче, че през есента на 1916 г. руските войски идват не като 
освободители, а като агресори, за да подпомогнат румънската 
армия да задържи заграбената от нея през 1913 г. Южна Доб-
руджа. Следователно, тук на този фронт, българите ще трябва 
да отстоят правото си на самостоятелно съществуване и на 
национално достойнство и те ще покажат по най-безапела-
ционен начин, че любовта към Отечеството стои по-високо 
от признателността към освободителите. За съжаление, дори 
и в наши дни, се намират различни евтини манипулатори и 
безродници, които продължават да се опитват да трупат поли-
тически капитал от тази страница в българската история и да 
деформират съвсем съзнателно историческата истина отпре-
ди век.

Освободителният поход на Трета българска армия в Доб-
руджа ще развенчае съществуващия по това време мит за ру-
мънците като „по-добри и цивилизовани окупатори”, за раз-
лика от бруталните действия на сръбските и гръцки власти 
срещу българското население в Македония. Този мит се раз-
сейва още в първите дни на войната, след безогледните кла-
нета и грабежи над беззащитното добруджанско население, 
извършвани от отстъпващата румънска армия. В безсилието 
си да окажат противодействие на българските войски, румън-
ците изливат своята злоба върху обикновеното цивилно насе-
ление – такива са случаите при селата Сребърна и Бабук, при 
Стожер и жп гарата в гр. Добрич. Вземането на заложници и 
масовите отвличания на мирно българско население се пре-
връщат в държавна политика на Румъния. Две седмици преди 
нейното официално влизане във войната на страната на Ан-
тантата, румънските власти предприемат акция по откарване-
то на над 30 хиляди българи от Добруджа в концентрационни 
лагери в Молдова, повечето от които измират там от глад, мъ-
чения и болести, и само една много малка част от тях успява 
да се спаси и оцелее. Това е проява на истински геноцид спря-
мо българския народ, който властите на северната ни съседка 
отказват и до днешен да признаят, а българските политици, 
водени от криворазбран интернационализъм, не смеят да ко-
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ментират и се страхуват да повдигнат този въпрос.
Но най-емблематичната част от кампанията за освобожде-

нието на Добруджа са сякаш образите на българските пъл-
ководци – харизматични и обаятелни, носители на тради-
ционните нравствени и военни добродетели на нашия народ. 
За тях историята и досега не е казала всичко, а дистанцията 
на времето и политическата конюнктура са заличили почти 
напълно техния ореол. Заради наложената след 9 септември 
1944 г. „доктрина на национален нихилизъм”, над събитията 
от есента на 1916 почти тегнеше своеобразна информацион-
на възбрана. За тях не беше прието да се говори и пише, а в 
учебници по история и досега те се споменават лаконично, 
мимоходом, само с по няколко реда. Малцина са тези, които 
са чували за бележитите български военачалници като ген. 
Стефан Тошев – командващ Трета българска армия в Добру-
джа, за „героя от Тутракан” и началник на войските, осъщест-
вили блестящата Тутраканска операция – ген. Пантелей Ки-
селов, за „освободителя на Добрич” и командващ на войските 
от т. нар. „Варненския подвижен резерв”, а впоследствие и на 
Сборната дивизия – ген. Тодор Кантарджиев, за „бащата на 
българската кавалерия” ген. Иван Колев, чийто ореол изгрява 
именно по добруджанските полета. Роден в Бесарабия, оста-
нал встрани от големите победи на българската армия по вре-
ме на Балканските войни, Колев ще се окаже ключова фигура 
за положителната развръзка на много от военните операции 
в Добруджа. В образа на неговата конница, мнозина виждат 
сякаш възкръсналия дух на Аспаруховите войни. Нямаше да 
е справедливо, ако военния гений на генерал Колев бе изриг-
нал някъде другаде, а не именно тук по добруджанската шир. 
Защото Добруджа е люлката на българската държавност от-
преди 14 века. Неговата 1-а конна дивизия сътвори пореди-
ца от сражения-шедьоври, които остават навеки в аналите на 
световната военна история и то във времена, когато се счита, 
че кавалерията вече отдавна е изживяла своето време. Война-
та в Добруджа нашепва имената на цяла плеяда герои, които 
останаха навеки в олтара на националната военна памет. През 



136

1942 г., за да бъде обезсмъртен техния подвиг, десетки сели-
ща в областта получават наименования на полкове (Бдинци, 
Врачанци, Козлодуйци, Рилци, Победа, Ловчанци, Приморци, 
Варненци, Шуменци и др.) или имена на герои от Добруджан-
ската кампания на Трета българска армия (Генерал Тошево, 
Генерал Колево, Генерал Киселово, Генерал Кантарджиево, 
Полковник Свещарово, Полковник Минково, Полковник Са-
вово, Полковник Таслаково, Полковник Дяково, Капитан Ди-
митрово, Поручик Гешаново, Поручик Чунчево, Фелдфебел 
Дянково, ефрейтор Бакалово и др.) .

На 17 август 1916 г. в Букурещ е подписана Конвенция 
между Румъния и държавите от Антантата, която задължа-
ва румънската армия да настъпи в Трансилвания срещу авс-
тро-унгарските войски и да скъса всякакви дипломатически 
и търговски отношения с държавите от Централните сили. 
Междувременно е подписана и руско-румънска военна кон-
венция, която обещава на Румъния руска военна помощ в 
Добруджа от две пехотни и една кавалерийска дивизия. За 
тази цел руското командване предвижда създаването на 47-и 
руски корпус начело с ген. Андрей Зайончковский. В години-
те след края на Първата световна война той ще се изяви като 
един от най-добрите руски и съветски военни историци, но 
боевете в Добруджа ще останат като „черно петно” в неговата 
безукорна биография. Руският корпус в Добруджа трябва да 
е с численост от около 60 хиляди души, но вместо три руски 
дивизии, той съдържа само две – само една пехотна и една ка-
валерийска. А вместо третата руска дивизия към него е при-
дадена една доброволческа дивизия, сформирана от славяни-
дезертьори на Източния фронт от австро-унгарската армия. В 
тази дивизия постъпват предимно сърби, но в състава й има 
още хървати, словенци, чехи и словаци. Тя е сформирана в 
началото на 1916 г. в Одеса, но вместо на Македонския фронт, 
развоят на събитията я изпраща на Добруджанския, където 
тя ще бъде разбита и извадено от строя само за около месец 
и половина. Ако в началото на боевете нейният личен състав 
наброява около 18 хиляди души, то след сраженията при До-
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брич и Кубадинската укрепена линия, към края на октомври 
1916 г. от дивизията остават около 2 хиляди души. За неин 
командир е назначен полк. Стеван Хаджич от Сръбския ге-
нерален щаб, а командният ѝ кадър е съставен предимно от 
сръбски офицери.

На 27 август 1916 г., в съответствие с предварително по-
етите ангажименти, Румъния официално влиза във войната на 
страната на Съглашението, обявявайки война само на Австро-
Унгария. Така румънците се надяват, че ще избегнат фатална-
та за всяка армия война на два фронта. Верни обаче на своите 
съюзнически задължения, Германия, Османската империя и 
България последователно обявяват война на Румъния. Най-
късно това прави България – на 1 септември 1916 г., с няколко 
дни закъснение.

Планът за военните действия, изготвен от румънската Глав-
на квартира, предвижда с основната част от силите да бъде 
нанесен удар срещу австрийските войски в Трансилвания, а 
за операции срещу България е оставена разположената по р. 
Дунав и в Добруджа Трета румънска армия под командването 
на ген. Михаил Аслан. Първоначално тя трябва да води от-
бранителни боеве на Добруджанския фронт до пристигането 
руските войски, след което да започне масирано настъпление 
към вътрешността на България с последващо овладяване на 
рубежа Русе – Варна. Силите на противника, съвместно с ру-
ските и сръбски войски, възлизат общо на около 142 хиляди 
души. 

В стратегически план румънският Генерален щаб разчита 
твърде много на новозавладените през 1913 г. градове Тут-
ракан и Силистра, които да предпазват левия бряг на реката 
от настъплението на българите към Влашката низина. Особе-
но много усилия са хвърлени спрямо Тутракан, който е пре-
върнат в солидна крепост, оборудвана по последната дума на 
фортификационното изкуство. Крепостта е оформена като 
полудъга с две укрепителни линии с 15 форта, редути, засеки, 
телени мрежи и „вълчи ями”. Неслучайно градът е наричан 
от ген. Аслан „моят малък Вердюн” и както казва той „всеки, 
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който се опита да го превземе, ще се убоде”. 
Но още преди официалното обявяване на войната срещу 

България, в периода между 28 и 31 август 1916 г. румънците 
започват да обстрелват пунктове по българската територия и 
да устройват погранични провокации. Така например, на ар-
тилерийски обстрел е подложен гр. Русе, при което са дадени 
няколко цивилни жертви, а десетки са ранените. По заповед на 
ген. Кантарджиев – командващ на Варненския укрепен пункт, 
българските погранични части отвръщат на огъня и дори пре-
минават граничната бразда, овладявайки селата Чаушкьой 
(дн. Ген. Кантарджиево) и Екрене (дн. Кранево). На 31 август, 
рота от 8-и пех. Приморски полк води ожесточено сражение 
отвъд границата, в района на стратегическия мост при с. Ново 
Ботево, намиращ се по жп линията Добрич – Девня, при кое-
то го овладява. Поставянето на моста под български контрол 
се оказва добър превантивен ход, даващ по-сетне възможност 
за превозването на първите подкрепления и муниции за бра-
нителите на Добрич, както и за своевременно извозване на 
ранените към варненски болници.

 Предстоящото включване на Румъния на страната на Съг-
лашението не остава в тайна и за съюзниците от Централните 
сили. На 28 юли 1916 г. в замъка Плес е свикано съвещание 
на главнокомандващите на Германия, Австро-Унгария и Бъл-
гария. По време на преговорите, австро-унгарският главноко-
мандващ ген. Конрад фон Хьотцендорф настоява Трета бъл-
гарска армия да форсира Дунава и да настъпи към Букурещ, 
преди още да е освободила Добруджа. Ген. Никола Жеков 
обаче се противопоставя на това намерение, защото то не от-
говаря на българския национален интерес. В крайна сметка 
е постигнато споразумение германо-австрийските части да 
атакуват Румъния от северозапад, а българската армия да на-
стъпи решително в Добруджа. Едва след достигането на ли-
нията Черна вода – Кюстенджа се предвижда създаването на 
съюзни войски, които да форсират р. Дунав и се устремят към 
Букурещ. На по-късен етап съгласие да изпрати свои сухопът-
ни войски срещу Румъния дава и Османската империя.
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Ген. Стефан Тошев
За предстоящите военни действия срещу Румъния, бъл-

гарското командване определя Трета българска армия под ко-
мандването на генерал-лейтенант Стефан Тошев. Тя е разпо-
ложена по протежение на близо 200 километровата сухопътна 
граница между България и Румъния. В състава й са включени 
1-а пех. Софийска дивизия, 4-а пех. Преславска дивизия, една 
бригада от 6-а пех. Бдинска дивизия, която идва от Южния 
фронт, 1-а конна дивизия, в състав от шест кавалерийски пол-
ка и войските от т. нар. Варненски укрепен пункт (ВУП). 

 Още преди обявяването на войната, Трета българска армия 
е поставена в оперативно подчинение на фелдмаршал Август 
фон Макензен. В края на август 1916 г., малко преди началото 
на сраженията в Добруджа, между германския фелдмаршал и 
генерал Тошев възникват търкания, свързани с различните им 
виждания спрямо атаката на една от най-силно укрепените 
крепости в Европа – Тутракан. Българският генерал настоява 
усилията да бъдат насочени най-напред към овладяването на 
Тутраканската крепост, а едва след това към Силистра, защото 
смята, че едновременната атака на двете крепости би отсла-
била силите на армията му. В замяна на това германският во-
еначалник застъпва виждането за едновременна атака на Тут-
ракан и Силистра, но в крайна сметка е принуден да отстъпи 
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пред железните аргументи на своя подчинен. Окончателният 
план за водене на боевете в Добруджа предвижда главният 
удар да бъде насочен към Тутракан от основните сили на ар-
мията в лицето на Преславската и Софийската дивизии, а към 
Силистра и Добрич да бъдат нанесени спомагателни удари, 
за да се попречи на румънското командване да изпрати под-
крепления към крепостта. Освен това българският пълково-
дец възнамерява да атакува и превземе светкавично Тутракан, 
преди още румънците да се опомнят и преди пристигането 
на съюзническите руски войски. Така той поема върху себе 
си цялата отговорност за осъществяването на Тутраканската 
настъпателна операция. 

Преглед на войските преди навлизането в Добруджа

Друга част от Трета българска армия, съставлявана от вой-
ските на Варненския укрепен пункт и бригадата от 6-а пехот-
на Бдинска дивизия, включваща 35-и Врачански и 36-и Козло-
дуйски полкове, има за задача да действа в най-десния участък 
на фронта и да настъпи към Добрич. По принцип задачата на 
войските от ВУП е да охраняват Варна от евентуален руски 
морски десант, който въобще не е изключен, особено след ру-
ската морска бомбардировка над Варна, извършена на 14 ок-
томври 1915 г. Генерал-майор Тодор Кантарджиев, назначен 
през пролетта на 1916 г. за командващ укрепения пункт не е 
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привърженик на пасивните изчаквателни действия. Още пре-
ди началото на военните действия срещу Румъния, той сфор-
мира т. нар. „Варненски подвижен резерв”, чрез който смята 
активно да се включи в сраженията на Добруджанския фронт. 
В неговия състав първоначално влизат три пехотни дружини 
от 8-и пехотен Приморски полк, 1-а дружина от 48-и пехотен 
полк, както и три скорострелни батареи от 5-и артилерийски 
полк.

Най-сложна в логистично отношение е задачата на полко-
вете от кавалерийската дивизия, които трябва да служат като 
връзка между двете пехотни групировки, както и да неутрали-
зират неприятелските сили, изпратени към тях. Командващият 
1-а конна дивизия генерал-майор Иван Колев, възпитаник на 
Военната академия в Торино, прeдприема редица нововъведе-
ния в кавалерията, които я превръщат в ефективна войскова 
единица, едно от които е въвеждането на конната артилерия.

Със своя исторически Манифест от 1 септември 1916 г. 
българският монарх Фердинанд обявява дългоочакваната 
война на Румъния. В документа ясно се посочват целите на 
нашата армия – „да срази коварния съсед и да освободи от 
робство нашите братя в Добруджа”. Настъплението на Трета 
българска армия започва рано сутринта на 2 септември 1916 
г. по протежение на цялата 200 километрова граница от Дунав 
до Черно море. До края на деня прикриващите румънски под-
разделения са отхвърлени по целия фронт. Конната дивизия 
освобождава гр. Куртбунар (дн. Тервел) и прекъсва комуника-
циите между Тутракан, Добрич и Силистра. Втора бригада от 
Софийската дивизия влиза без бой в Аккадънлар (дн. Дулово) 
със задача да осъществи заслон откъм Силистра. На 3 сеп-
тември, основните сили на армията стигат до подстъпите на 
Тутраканската крепост и постепенно стягат обръча около нея.

Със своя оперативна заповед № 17 от 3 септември 1916 г., 
генерал Тошев развива своя замисъл за атаката на крепостта, 
която трябва да започне в 8.00 часа на 4 септември. За общ 
командващ на ударната групировка войски при Тутракан е 
назначен командирът на 4-а пехотна дивизия генерал-майор 
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Пантелей Киселов. Тя включва силите на Преславската диви-
зия, една бригада от Софийската дивизия (1-а пехотна брига-
да, включваща 1-и и 6-и пехотни полкове), както и смесеният 
немско-български отряд (т. нар. Дунавски отряд) на майор 
фон Хамерщайн, състоящ се от 1 германска и 5 български пе-
хотни дружини. Според заповедта главният удар се предвиж-
да да бъде нанесен със силите на 4-а Преславска дивизия в 
южния сектор на румънската отбрана – в района на фортовете 
с номерация 5, 6 и 7, докато отрядът на Хамерщайн трябва 
да проведе демонстративни действия пред западния сектор на 
крепостта в района на форт № 2, а бригадата от Софийската 
дивизия да нанесе спомагателен удар в източния сектор по 
посока на форт № 8. 

В последните часове преди атаката се извършват реди-
ца дейности с оглед нейната максимално добра подготовка. 
Проучват се подстъпите към обектите за атака, провежда се 
артилерийско разузнаване и се уточняват целите за обстрел, 
издига се привързан балон за наблюдение и коригиране на 
стрелбата, изграждат се санитарни пунктове. Извършеното 
подробно разузнаване показва, че без подкрепата на тежката 
артилерия, целите няма да бъдат уязвени. И тъй като команди-
рът на 2-и тежък артилерийски полк полковник Ангелов все 
още не е приключил с разстановката на тежката артилерия, 
атаката на крепостта е отложена за утрото на 5-и септември. 

В 6.30 ч. на 5-и септември 1916 г., с продължителна артиле-
рийска подготовка, започва атаката на Тутраканската крепост. 
С нея се цели разрушаване на фортификационните съоръ-
жение и проправяне на проходи сред телените заграждения. 
Силата на българския огън разстройва напълно румънската 
отбрана. Потресаващото впечатление от огъня на нашата ар-
тилерия личи от донесенията на командващия гарнизона ген. 
Константин Теодореску до Щаба в Букурещ, че крепостта е 
обстрелвана от 305 мм оръдия, каквито всъщност при Тутра-
кан няма. 

В 8.00 часа започва и настъплението на пехотата, която 
тръгва напред с развети знамена. Едновременно са атакувани 
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западния, южния и източния сектори на крепостта. За по-мал-
ко от два часа, силите на 7-и Преславски полк и 31-и Варнен-
ски полк достигат до противниковите заграждения при форт 
№ 7. Въпреки яростната съпротива на румънците и многото 
дадени жертви, след атака „на нож” те помитат защитници-
те на форта и към 11.30 ч. го овладяват. Час по-късно след 
кръвопролитни ръкопашни схватки, полковете от 3-а бригада 
на Преславската дивизия поставят под български контрол и 
фортовете № 5 и № 6.

На десния фланг на атаката, 1-и и 6-и пехотни полкове от 
Софийската дивизия, независимо от силния пушечен и арти-
лерийски огън на противника, завладяват докъм 15 ч. фор-
товете с номера 8, 9 и 10, а малко след това и напуснатите 
панически от румънците фортове № 11 и № 12, като се озо-
вават пред втората линия на противниковата отбрана. Към 17 
ч., отрядът на Хамерщайн успява да изтласка противника и 
от форт № 2. По този начин, до вечерта на 5 септември под 
български контрол се оказва първата отбранителна линия на 
противника, с изключение на двата форта по брега на р. Ду-
нав, а противникът се оттегля на втората отбранителна линия. 

Ген. Киселов сред офицери от 4-а пехотна Преславска дивизия
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Българското настъпление към Тутраканската крепост е под-
новено в 6.00 ч. на 6 септември със заповед на ген. Киселов. 
Бойните действия се провеждат в гористи местности, с много 
препятствия и подготвени просеки, намиращи се под обстре-
ла на вражеските картечници. Но нищо не е в състояние да 
спре устрема на българския войник, тръгнал да освобождава 
поробените си събратя. Във вихрен устрем частите на Пре-
славската дивизия към обяд преодоляват и втората укрепител-
на линия на противника, достигайки гребена над самия град. 
Първа бригада от Шопската дивизия също успешно развива 
своето настъпление и привечер доближава до покрайнините 
на града. 

Междувременно, българската артилерия достигайки до 
края на платото, започва с право мерене да унищожава румън-
ските плавателни съдове по р. Дунав. Противниковите войски 
са обхванати от паника и се спускат към водите на реката за да 
търсят спасение. Понтонен мост така и не е бил изграден от 
румънското командване, което не е допускало, че крепостта 
няма да издържи българското нападение. Шлеповете и мони-
торите отплували с ранени към румънския бряг така и не се 
завръщат повече и затова брега на реката посинява от тълпи 
румънски войници, отчаяно търсещи начини да преминат на 
другия бряг. Малцина от тях обаче успяват да се спасят. Сред 
първите напуснали крепостта е и нейният комендант ген. 
Константин Теодореску, който в 11.30 ч. напуска най-позорно 
полесражението, вместо да организира оттеглянето на вой-
ските си към Дунава или пък някакъв пробив към Силистра. 

В 15.30 ч. е изпратено предложение за капитулация, напи-
сано на немски език и подписано от полковник Мърашеску, 
гласящо „Предавам се безусловно, заедно с моите офицери, 
войници и бойни припаси”. Генерал Киселов приема предло-
жението за капитулация и в 18 ч. влиза триумфално в освобо-
дения Тутракан. Българската армия пленява 28 000 румънски 
войници, 480 офицери, както и цялото въоръжение на против-
ника, като успелите да се спасят са не повече от 3 500 души. 
Нашите загуби възлизат на: загинали 57 офицери и 2442 вой-
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ници и подофицери, ранени 169 офицери и 7623 войници и 
подофицери, безследно изчезнали 257 души или общо 10 548 
убити, ранени и безследно изчезнали, което се равнява на 
близо 20% от числеността на атакувалите крепостта. Герман-
ските загуби възлизат на 2 убити офицера и 33 войника, а ра-
нените са 74.

Така само за 33 часа крепостта, която румънският команд-
ващ 3-а армия генерал Аслан нарича „моят малък Вердюн”, 
е в български ръце. Тутраканската операция се превръща в 
един от върховете на българската бойна слава.

На 6 септември 1916 г., съсредоточените край Тутракан 
български войски водят още една знаменателна битка, която 
е от изключителна важност за крайната победа. Осъзнавайки 
тежкото положение на гарнизона в Тутракан, командващият 
Трета румънска армия ген. Михаил Аслан, разпорежда на ген. 
Басарабеску – командващ на разположената в Силистра 9-а 
пехотна дивизия, оставена до този момент в необяснимо без-
действие, незабавно да настъпи с бърз марш към Тутракан, 
като удари в гръб българските войски атакуващи крепостта. 
Ударът на румънците е пресрещнат от Трета бригада на Со-
фийската дивизия, състояща се от 41-и и 42-и пехотни пол-
кове под командването на полк. Атила Зафиров. Последният 
разполага своите сили между селата Арабаджии (дн. Кола-
рово) и Сарсънлар (дн. Зафирово), преграждайки пътя на 
румънците към Тутракан. След челен сблъсък между двете 
войски, противникът масово отстъпва в паническо бягство, 
захвърляйки безразборно своето оръжие и муниции. В това 
време на полесражението се появява и 9-и конен полк, който 
започва обстрел със силен картечен огън. На бойното поле 
остават труповете на над 1200 румънци, докато българските 
загуби в тази битка възлизат на двама убити офицера и 133 
войници.

Разбитите при Сарсънлар части от 9-а румънска дивизия не 
само че не успяват да окажат ефикасна помощ на Тутракан-
ския гарнизон, но и обхванати от панически хаос, те опразват 
без бой другият укрепен пункт на румънската отбрана в Доб-
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руджа – Силистренската крепост. Но преди това, безсилни да 
се противопоставят на българските войски, те изливат злобата 
си върху мирното българско население. Добруджанските села 
Брадвари, Сребърна, Бабук и Срацимир са подпалени, а де-
сетки невинни българи – поголовно изклани. На 9 септември 
1916 г. подразделения от 1-а Софийска дивизия и 9-и конен 
полк са тържествено посрещнати от силистренските жители 
с развети български знамена и песента „Мила Родино”. 

Не по-малки са успехите, които войските от Трета българ-
ска армия постигат в десния, спомагателен фланг на Добру-
джанския фронт. След като на 2 септември частите на Конна-
та дивизия освобождават гр. Тервел, на 3 септември те водят 
своята знаменателна битка при селата Кочмар и Карапелит. 
Командващият 19-а пехотна румънска дивизия ген. Арги-
реску, съсредоточена в Добрич, решава да си върне обратно 
контрола над гр. Тервел. Една силна неприятелска колона, 
съставена от шест пехотни батальона, артилерия и кавалерия 
настъпва откъм Добрич. Узнавайки за придвижването на ко-
лоната, ген. Колев мигновено разработва план за действие. С 
частите на 1-а конна бригада (Лейбгвардейския и 1 конни пол-
кове) и с придадените към дивизията му две дружини от 16-и 
пех. Ловчански полк, той изненадващо пресреща авангарда 
на противниковата колона при местността „Казанчаир” край 
с. Кочмар, състоящ се от две пехотни дружини. Докато лов-
чанци притискат със своя огън противника фронтално, конна-
та батарея започва безмилостно да го коси, а двата конни пол-
ка го обхващат в обръч и предприемат вихрена и неудържима 
атака. Ударът е толкова безпощаден, че след половинчасова 
сеч на бойното поле остават да лежат над 600 изклани румън-
ци, а други 700 са пленени. През това време основните сили 
от румънската колона, наблюдавайки безпомощно гибелта на 
своя авангард, започват да се оттеглят обратно към Карапе-
лит и Добрич. Наблюдавайки зорко развоя на боя, ген. Колев 
насочва към тях своя 6-и конен полк, който се врязва в обез-
умялата и панически отстъпваща тълпа. Само падането на 
нощния мрак спасява противника от още по-голям разгром. 
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Общите загуби на румънците в този ден възлизат на повече от 
800 души убити и над 1200 пленени. 

                               

   
 

   Ген. Кантарджиев  Ген. Колев
Междувременно, на същия ден 3 септември, предният от-

ряд на Варненския подвижен резерв се насочва към Добрич и 
води бой с румънците при с. Баладжа (дн. Стожер), намиращо 
се на 15 км от града. След няколкочасов бой противникът е 
отхвърлен на север, а в развалините на опожареното село вой-
ниците на ген. Кантарджиев се натъкват на над 50 трупа на 
старци, жени и деца, зверски убити от румънците.

 Сутринта на 4 септември 1916 г., след като става ясно, че 
атаката на Тутракан ще бъде отложена за следния ден, ко-
мандването на Трета българска армия решава, че моментът 
за овладяването на Добрич е настъпил. Със заповед № 4251 
на Щаба на армията се предвижда настъплението към града 
да стане едновременно от различни посоки – от юг на т. нар. 
„подвижен резерв” на ВУП, а от запад – на Втора бригада от 
6-а пехотна Бдинска дивизия. До сражение обаче така и не се 
стига. Под впечатлението от погрома при Кочмар и схватката 
при Стожер, на 3 септември вечерта ген. Аргиреску заповядва 
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на своята дивизия да се оттегли без бой. В късния следобед 
на 4 септември войските на ген. Кантарджиев влизат в опра-
знения от румънците град, възторжено посрещнати като осво-
бодители от неговите жители. Радостта от свободата обаче е 
помрачена от зловещата находка, открита в една от градските 
пекарни до жп гарата – обезобразените трупове на 57 мирни 
добрички граждани. Привечер до целта си достига и бригада-
та от Бдинската дивизия, която се установява западно от гра-
да – в района на с. Суютчук (дн. кв. Рилци)

По заповед на румънското командване отстъпилата от До-
брич 19-а пехотна дивизия е придадена в подчинение на 47-и 
руски корпус начело с ген. Андрей Зайончковский. Рано су-
тринта на 5 септември 1916 г., разчитайки на численото пре-
възходство на своите войски, той започва операция по пов-
торното овладяване на Добрич. Първи удара на противника 
поемат варненските войски, разположени на 3-4 км северно 
от града, без обаче да имат възможността, предварително да 
подготвят своите позиции. До обяд малочислените бранители 
на града отблъскват успешно няколко масирани атаки на ру-
ската кавалерия и румънската пехота. Зайончковский прави 
опит да обходи приморци по фланговете им, но поради до-
брата координация между варненските войски и бдинци тези 
намерения са осуетени. По настояване на генерал Кантарджи-
ев една дружина от 35-и Врачански полк е изпратена към не-
говия десен фланг. В същото време 36-и Козлодуйски полк 
оказва навременна и ефикасна подкрепа по левия му фланг, 
настъпвайки от с. Суютчук в тила на атакуващия Добрич про-
тивник. 

Съдейки по данните от разузнаването и характера на боеве-
те край Добрич, Щабът на Трета армия прави заключението, 
че през следващите дни тук ще се развият още по-сериозни 
действия. Затова са взети незабавни мерки за стабилизиране 
отбраната на града. Разпоредено е пристигащият от Южния 
фронт 53-и пехотен полк от 7-а Рилска дивизия, вместо на 
гара Каспичан, да бъде разтоварен направо в Добрич. Начал-
никът на варненските войски е упълномощен, ако намери за 
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нужно, да изтегли още пехотни и артилерийски части от ра-
йона на ВУП. Предвид сериозността на ситуацията, е решено 
войските при Добрич да бъдат поставени под общо командва-
не. За началник на войските в региона на Добрич е назначен 
генерал-майор Кантарджиев.

През нощта срещу 6 септември 1916 г. по жп линията Де-
вня – Добрич пристигат първите подкрепления. Освен 53-и 
полк, тук са докарани още една пехотна дружина от 4-и мар-
шеви полк, скорострелни батареи и рота от 15-а погранична 
дружина – всички от състава на ВУП. Новите попълнения зае-
мат местата на 35-и и 36-и пехотен полк, които пък получават 
заповед да се съсредоточат в района на селата Осман факъ 
(дн. Козлодуйци) и Чакърча (дн. Врачанци), откъдето в слу-
чай на нужда да съдействат на варненските войски.

На 6 септември следобед боевете край Добрич са подно-
вени с нова сила. От района на с. Каралез (дн. с. Царевец) 
настъпват частите на 61-а руска пехотна дивизия под команд-
ването на ген. Симански, както и 19-а румънска дивизия на 
ген. Аргиреску. Въпреки яростната съпротива на варненските 
войски, значително превъзхождащият ги противник дости-
га само на 150-200 м от позициите им. Предвид тази опасна 
близост, командващият армията предупреждава генерал Кан-
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тарджиев да вземе ефикасни мерки срещу едно евентуално 
нощно вражеско настъпление. Време за колебание няма. За-
това варненските войски незабавно предприемат мощна кон-
траатака „на нож”, в резултат на която руските вериги са от-
блъснати назад с големи загуби. По същото време войските 
от десния участък на позицията на варненци водят бой при 
с. Гелинджик (дн. с. Победа) с шест руско-румънски пехот-
ни дружини. Ген. Кантарджиев издава заповед селото неза-
бавно да бъде отнето от противника. През нощта атаката е 
от три страни и противникът е отблъснат. Постигнатият ус-
пех обаче е заплатен твърде скъпо: тежко ранен е полковник 
Минков – командир на 8-и Приморски полк, който по-къс-
но почива от раните си в Александровска болница в София.  
Дочувайки артилерийската канонада откъм позициите на 
варненските войски, командирът на 35-и пехотен Врачански 
полк полковник Васил Таслаков, без да чака заповед, решава 
да „отиде на изстрел”. Той насочва основните сили на полка 
си към с. Ези бей (дн. с. Паскалево), откъдето да удари във 
фланг настъпващите към Добрич руско-румънски войски. По 
този начин врачанци разширяват полесражението на запад и 
поемат част от вражеския удар.

                  

      Полк. Минков                      Подполковник Д. Чолаков
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Превземането на Тутракан на 6 септември 1916 г. от части-
те на Трета българска армия съществено променя ситуацията 
на Добруджанския фронт. След загубата на крепостта румън-
ското командване издава нареждане корпусът на Зайончков-
ский да прекрати боя и да се оттегли на север. Малко по-къс-
но обаче, руският генерал получава втора заповед, отменяща 
първата. При това положение той решава да атакува Добрич 
на 7 септември сутринта само с частите на 61-а руска дивизия 
и сръбската доброволческа дивизия. Като резерв в района на 
с. Армутлий (дн. с. Крушари) – Азаплар (дн. с. Полковник 
Дяково) той оставя 3-а руска кавалерийска дивизия.

Най-критичните и решаващи боеве за отбраната на До-
брич се разиграват на 7 септември 1916 г. Рано сутринта, след 
силен артилерийски огън, с превъзхождащи сили неприяте-
лят атакува по цялата дължина на фронта. Намерението на 
Зайончковский е да направи демонстративно настъпление 
срещу позициите на варненските войски, а с основната част 
от корпуса си да унищожи съпротивата на бдинци. Първона-
чално атаката на русите се насочва срещу врачанци, останали 
само с две дружини. За кратко време те претърпяват големи 
загуби. Сред убитите е и командирът на 1-а дружина – под-
полковник Димитър Чолаков. За да облекчи положението на 
полка, командирът на дивизията заповядва на козлодуйци да 
ударят във фланг настъпващия срещу врачанци противник. 
Изненадващо обаче във фланга на 36-и Козлодуйски полк, на-
миращ се на 2 км северно от с. Осман факъ, се врязва цялата 
сърбо-хърватска дивизия, в резултат на което полкът поддава 
назад, губейки близо 30% от личния си състав. Ранен е и ко-
мандирът на полка – полковник Константин Гладичев.

След отстъплението на 36-и Козлодуйски полк положение-
то на врачанци сериозно се влошава, но въпреки това те не 
напускат позицията, която бранят. За да защити застрашеното 
си ляво крило, вследствие на оттеглянето на козлодуйци, пол-
ковник Таслаков хвърля последния си резерв – две зле въоръ-
жени роти от 6-а пионерна дружина. Под напора на руснаците, 
давайки много жертви, пионерите отстъпват към с. Чакърча.  
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Решаваща за изхода на битката се оказва намесата на 1-а кон-
на дивизия, която на 7 септември се намира доста далеч от 
мястото на полесражението – в района на селата Клиседжик 
(дн. с. Алцек) и Чаир махле (дн. с. Хитово), т.е. на около 35 
км северозападно от града. След като узнава за критичното 
положение на защитниците на Добрич, отново без да дочака 
заповед от Щаба на армията, генерал Колев взема решение 
да насочи цялата мощ на своята дивизия към града. Това е 
много рискован ход, но обстановката го налага. Талантливи-
ят военачалник правилно преценява, че загубата на Добрич 
би открила пътя на противника към Варна, а това би имало 
фатални последици за изхода от боевете на Добруджанския 
фронт. Освен това българската конница трябва да извърши 
няколкочасов флангов марш буквално пред погледа на 3-а ка-
валерийска руска дивизия. Като странично прикритие срещу 
руснаците генерал Колев оставя само слаби конни разезди. В 
късния следобед на 7 септември, конната дивизия заедно с две 
дружини от 16-и пех. Ловчански полк стоварва изненадващ и 
мощен флангови удар върху сърбо-хърватската дивизия при с. 
Голямо Чамурлий (дн. с. Смолница), която се огъва и започва 
да отстъпва. Паниката и безредието обхващат противникови-
те сили и пред фронта на варненските войски. Претърпели 
сериозни загуби, те се оттеглят в пълен безпорядък далеч на 
север.

Общият брой на загиналите български войници и офицери 
в тридневните сражения на Добричката епопея е 1013 души, 
докато загубите на противника са неизвестни, но при всич-
ки случаи те надхвърлят многократно българските. Една от 
най-отличителните черти на тази битка е масовото включване 
на добричките граждани в битката, нещо което няма аналог в 
българската история.

Същевременно, активно в сраженията на Добруджанския 
фронт се включват и частите на младия български военно-
морски флот. По това време той разполага само с няколко 
миноносеца, брегова артилерия и една портова дружина. Ве-
черта на 5 септември 1916 г., моряци от портовата дружина, 
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натоварени на плавателни съдове, осъществяват първият в 
българската морска история десант, овладявайки по безкръ-
вен начин градовете Балчик и Каварна. 

С успешното приключване на боевете от Добричката епо-
пея е провален планът на румънското командване за прена-
сяне на бойните действия на българска територия и настъп-
ление към Варна. Същевременно сраженията край Добрич 
ангажират многократно превъзхождащ по численост против-
ник – обстоятелство, което безспорно облекчава действията 
на българските войски при Тутракан. Успехът при Добрич, 
както и овладяването на двете крепости Тутракан и Силистра, 
се оказват най-мащабните и разгромни победи на българско-
то оръжие още в първите дни на войната на Добруджанския 
фронт. Те осигуряват огромно морално-психологически пре-
димство над разколебания противник и до известна степен 
обуславят победния ходна Трета българска армия и в Северна 
Добруджа през следващите месеци до края на 1916 г.
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„ХОДЕНЕ ПО МЪКИТЕ” – СПОМЕНИТЕ НА 
ВАРНЕНСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЕЦ 

Х. АТАНАС ПОПОВ

Даниела Василева, Изд. „Данграфик” – Варна

   Книгата „Ходене по мъки-
те„ (2018 г.) е автобиографи-
чен разказ на х. Атанас Попов 
за неговия изпълнен с много 
превратности живот, който 
протича на фона на значими 
исторически събития за Бъл-
гария. Още в юношеска въз-
раст той се сблъсква с жесто-
костите на Балканската война 
от 1912-13 г., участва в поли-
тическите борби като изявен 
деец на БЗНС във Варнен-
ския регион, като депутат от 
опозицията в XXIV-то обик-
новено Народно събрание 
през 1936-1939 г. и по-късно 

в VI-то Велико Народно събрание през 1946 г. Той е преслед-
ван и арестуван след Деветоюнския преврат през 1923 г., а 
след 9 септември 1944 г. е изпратен в трудово-възпитателните 
лагери на комунистическата власт. Хронологично книгата от-
разява голям период от време – от началните ученически го-
дини на автора в родното село Урумбегли, Лозенградско през 
1905-1910 г. до 80-те години на ХХ век, когато пише спомени-
те си. Въпреки че при арестуването му през 1946 г. всичките 
архиви, дневници, записки на Попов са унищожени от власт-
та, благодарение на своята отлична памет той описва събити-
ята с подробни факти, с конкретни имена, дати, топоними, 
поради което неговите спомени имат историографска стой-
ност.
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Атанас Попов е роден на 15 март 1899 г. в българското село 
Урумбегли, Лозенградско, област Одрин в Турция. Баща му 
е свещеник, майка му се грижи за децата и къщата. Когато 
завършва четвърти клас, малкият Атанас е изпратен да учи 
занаят – налбантин в с. Чонгора по решение на баща си. От-
делна глава от книгата е посветена на чиракуването, в която 
подробно са описани трудностите, рисковете и особеностите 
на занаята, който момчето старателно усвоява. Събитията в 
този район по време на Балканската война променят съдби-
те на хиляди българи, които след многобройните убийства и 
жестокости са прокудени от родния край. 

„Когато фронтът се премести на Чаталджа, аз бях от-
веден отново в село Чонгора, да продължа занаята. Фрон-
тът обаче беше оставил трайни следи. Освен двата гроба, 
голяма част от селото беше опожарено. 

Имотът на моя майстор беше голям чорбаджийски имот. 
Със своите клиенти той имаше пазарлък срещу жито на 
харман. Хамбарите му бяха големи и винаги пълни с жито. 
Оборите му също големи и пълни с много глави рогат доби-
тък.

Сега аз заварих всичко изгоряло, но най-голямата мъка из-
питах за говедата, които били в обора и като почнало всичко 
да гори, изгорели живи всичките. Опечените им кокали още 
стояха. Аз обичах тези животни. Мисълта, че нещастните 
животни са били завързани и това колко са се дърпали, колко 
са ревали докато изгорят, ме е мъчила всяка нощ. 

Започнах пак наново занаята, но сега го нямаше вече тур-
ското село Доганджа. Беше изгоряло, а населението му бя-
гаше към Цариград. Майсторът ми започна своята двойна 
работа на подковач и ветеринарен лекар, но сега прибави 
ново село – Колиби, през което премина фронтът и то беше 
опожарено.

От големия феодален чифлик и от ефендито нямаше ни-
каква следа. Добитъкът се подкара за войниците на Чатал-
джа заедно с всички храни, а нивите се окупираха от жите-
лите на селата Чонгора и Колиби.
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Вече е 1913 г. Зимата мина много трудно. На фронта 
жертвите и боевете не преставаха и над всичко холерата 
косеше войниците повече от картечниците. Много жени от 
България пеш достигаха Чаталджа, да видят оживелите си 
мъже. Пътем те минаваха през Чонгора. Подписа се и Ца-
риградският договор за мир между България и Турция, и на 
нас се даваше граница Мидия – Енос. България ставаше с 
няколко десетки хиляди кв. км. по-голяма от Санстефанска 
България.

В един топъл летен ден ние двамата с майстора на коне, 
в дисагите с подкови и гвоздеи, пътувахме за с. Колиби и на 
другия ден там ще подковаваме.

Слънцето клони на залез. На големия площад в средата на 
селото се вие истинско хоро. Цяло село е дошло на хорото. 
Вече няма султан, няма турци, раята е свободна и може да 
пее и да играе.

В тоя момент на най-веселото хоро, от посока на Люле-
бургас се показа кавалерист на кон и когато се приближи 
се виждаше, че кавалеристът е препускал през целия път 
до с. Колиби, защото конят му беше целият побелял в пяна. 
Със слизането си от коня беше заобиколен почти от цяло-
то село, за да чуят причината за неговото препускане. Как-
ва беше изненадата на това весело хоро, оставям вие да си 
представите, а аз ще продължа. Конникът съобщи, че тур-
ската войска е преминала границата и навлиза обратно в 
освободената земя. Той замества телефоните, които били 
завзети от турците и тича да съобщи в Бунархисар на адми-
нистрацията, за да се приготви за събитието. 

Да кажа това, което се знае от историята. Защо тур-
ската войска така лесно е преминала границата и напредва 
обратно в земите си! Българските управници, начело с „мъд-
рия” цар Фердинанд, в спора си за някаква част от Маке-
дония със сърбите, вдигнали всичките войски от турската 
граница и ги превели на границата на Сърбия и Гърция. С 
това започнаха злополучната война на 16 юни 1913 г. и пре-
дизвикаха настъплението в Тракия на турците и окупацията 
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на Добруджа и румънските войски приближиха София.”
За да спаси живота си, бащата на Атанас Попов е прину-

ден спешно да избяга в България, идва във Варна при свой 
роднина и скоро след това с големи трудности успява да 
прибере семейството си. Добре приет от варненския митро-
полит Симеон, той получава енория в с. Кюмюрлук, сега с. 
Въглен(Варненско) и там се установява голямото семейство – 
Атанас Попов има по-малки брат и три сестри.

Първите сериозни изпитания, с които се сблъсква в новата 
действителност, са свързани с училището. Той е вече 14-годи-
шен, когато постъпва в прогимназия, налага се да положи го-
леми усилия, за да преодолее изоставането си в усвояване на 
учебния материал, своя диалект. Неговото старание и отлична 
памет дават резултат и той свързва своето бъдещо развитие с 
образованието. Завършва гимназия във Варна и постъпва в 
новооткрития Висш Педагогически курс за прогимназиални 
учители. Като ученик в последния клас на гимназията през 
1920 г. Атанас Попов става член на БЗНС в дружбата на с. 
Кюмюрлук, привлечен от идеите за социална справедливост. 
Политическите убеждения му носят големи неприятности и 
пречки от страна на директора на института д-р Свраков и 
неговия заместник д-р Чакъров, „вкаменели консерватори и 
земеделоядци”, но той все пак успява да се дипломира.

През учебната 1921/22 г. Атанас Попов е назначен за ди-
ректор и учител в училището на с. Кюмюрлук, посрещнат с 
голяма радост от семейството и цялото село. Взема участие в 
Учредителния конгрес на Младежкия Земеделски съюз, кой-
то се провежда през септември 1921 г. в София. Създава във 
Варна Околийско младежко земеделско настоятелство, става 
негов председател до юни 1923 г., когато партията БЗНС е заб-
ранена. След Деветоюнския преврат правителството на Ал. 
Стамболийски е свалено от власт и Атанас Попов е арестуван, 
заедно с много други членове на БЗНС, макар и за кратко. 

След атентата в църквата „Св. Неделя” в София през ап-
рил 1925 г. правителството на Александър Цанков предпри-
ема масови арести в цялата страна, Попов отново е аресту-
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ван – тогава учителства в с. Игнатиево, Варненско. През това 
време д-р Чакъров го представя пред властите като комунист 
и когато се прибира, младият учител получава министерска 
заповед, която гласи: „Уволнен завинаги от Царството”. Той с 
голяма тъга се разделя с учителската професия, с любимите 
ученици, които го изпращат разплакани.

Воден от голямата си жажда за учение, в началото на съ-
щата учебна година Атанас Попов записва задочно Свобод-
ния университет в София, а по-късно се прехвърля в Юри-
дическия факултет на Софийския университет. С помощта 
на приятели получава семестриална заверка, рядко има въз-
можност да посещава лекции, залага на самообразованието. 
Дипломира се през 1928 г. и е изпратен на стаж като съдебен 
адвокат във варненския Окръжен съд. След приключване на 
стажа става член на адвокатската колегия и тръгва по пътя на 
професионалното си утвърждаване.

През 1926 г. той се жени за учителката Димитранка Миндо-
ва, с която са колеги в с. Въглен. Установяват се във Варна, къ-
дето тя дълги години учителства. През 1936 г. двамата пъту-
ват на поклонение до Божи гроб, Ерусалим. От тогава Атанас 
Попов е известен като „хаджията” и това е често обръщение 
към него. Основно място в книгата на Атанас Попов заема 
работата му като земеделски деец във Варненския регион, 
участието му в организиране и провеждане на избори за На-
родно събрание в една доста трудна политическа обстановка. 
Интересен е неговият разказ за организирането на предизбор-
ната агитация, за политическите настроения и разбирания на 
хората, за начина, по който успява да спечели доверието и 
подкрепата им. Особено ценни са спомените му като депутат 
в 24-то обикновено Народно събрание през 1936-1939 г. и в 
6-то Великото Народно събрание през 1946 г. Той дава своя 
задълбочен поглед върху политическите процеси през тези 
години, сложните вътрешни взаимоотношения в партията, 
върху манталитета на онази част от българите, които свърз-
ват партийната принадлежност основно със службогонство и 
лична изгода – нещо, което го отблъсква и той винаги бяга от 
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подобна зависимост. Попов споделя впечатленията си от сре-
щите и съвместната работа с Никола Петков, Г.М. Димитров 
и други водачи на земеделското движение, от поведението 
на политици от другите партии. Можем да прочетем особено 
интересен анализ на събитията около разтурването на БЗНС 
като организация през 1944-45 г.

Ето един щрих от аудиенцията на депутатите в двореца 
след откриването на 24-то ОНС:

„Пред двореца по стълбите в шпалир бяха строени гвар-
дейците, преминахме между тях и се озовахме в червения са-
лон на царя. Там изчакахме появата на царя, който се ръкува 
с председателя на Народното събрание – Стойчо Мошанов и 
един по един после се ръкува с всички народни представите-
ли, а Стойчо Мошанов изговаряше високо името на всеки от 
нас. Попитахме го как ни е запомнил имената, а той отго-
вори, че по снимките ни изучавал. След тази формалност на 
ръкуване Стойчо Мошанов прочете отговора на тронното 
слово и го предаде на царя. Тогава се отвориха вратите на 
всички салони и стаи на двореца, и депутатите на групи и 
двойки започнаха да се движат по целия дворец. При нашия 
прием отсъстваше царицата. Дворецът беше бивш турски 
конак (на пашата), преустроен и обзаведен добре.

Останах с незаличими впечатления от една изящна худо-
жествена картина в червения салон, представляваща „смър-
тта като скелет” и в краката ѝ човешки черепи и царски 
корони с надпис отдолу: „Rex Regorum” – Цар на Царете. 
Масите бяха заредени със сухи закуски и всякакъв вид напит-
ки. Всеки народен представител сам преминава, избира си за-
куските и питието, яде и пие до насита. Сервитьори в бели 
дрехи на табли във всички зали поднасят сладолед и кафе-
та, колкото искаш. Друг сервитьор поднася цигари от всич-
ки „придворни” тютюневи фабрики. Депутатите по ста-
ра традиция на цар Фердинанд се запасиха с десетки кутии 
цигари. В миналото се е избирала само комисия от народни 
представители за поднасяне на отговора и е била ограниче-
на. Този път Народното събрание беше в малък състав – 160 
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души и цялото беше поканено. При този прием било прието 
царят, който е домакин, заобиколен от свитата си – съвет-
ници, секретари и прочие, да бъде също прав и като се раз-
хожда от салон в салон, спира познати, първо се ръкува и си 
разменят любезности, и поставят някой по-важен въпрос. 

Ние двамата с Минчо Драндаревски сме чужди на тия 
традиции, но Mинчо ми повери целта на своето решение да 
се включи в гостите на царя. Той ми каза: „Искам да се въз-
ползвам от случая и да задам на царя някои въпроси”. Аз се 
съгласих и се включих още на улицата към него и сега двама-
та следяхме групата на Царя. Той обаче вещо преминаваше 
покрай едни, за да отдаде внимание на други, като по-стари 
познати и бивши министри, каквито бяха Александър Цан-
ков – бивш министър-председател, Григор Василев – бивш 
министър, Рашко Маджаров, Димитър Гичев – бивши мини-
стри, и прочие. Ние сме безизвестни новаци и погледът му 
не се спира на нас. Двамата се движим след него и Минчо 
в един момент откъсна принц Кирил и се обърна към него: 
„Ваше Височество, искам с вас да споделя някой политиче-
ски въпрос”. Принцът вдига пръста си и посочи царя, като 
каза: „Политиката – той!”. Минчо го запита тогава: „Кога 
ще Ви оженим?” Отговорът беше: „И това ще стане” и се 
разделихме. 

Вероятно царят беше оказал своето внимание на стари 
познати и Минчо се възползва от тази възможност и се из-
пречи на пътя му, като постави въпроса: „Ваше Величество, 
кога Вие ще върнете свободата на българския народ да се 
организира в партии, да си издава вестници, да упражнява 
своето слово и мисъл свободно?”. Аз съм непосредствено до 
Минчо и право срещу особата. Царят явно смутен и изнена-
дан от тая дързост, от въпросите, със заекване отговори: 
„Гос-по-дин народен представител...” – посочи прозореца на 
червения салон, който гледа в двора на двореца и каза: „Там 
долу бяха насочени две оръдия срещу мене (това било на 19 
май 1934 г.). Българският народ не се яви да ми помогне, сега 
нека и той малко да почака”. Разви се диалог, при който жес-
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тикулираха и Минчо, и царят, и си посрещаха ръцете. Около 
нас се образува кръг от народни представители. На другия 
ден и след него особено старите депутати отбелязаха, че 
срещата на Минчо Драндаревски е била най-интересната и 
най-полезната, защото е поставил въпроси, които интере-
суват страната, но за тях не е било възможно да ги поста-
вят по протоколни съображения. Минчо не познаваше тия 
протоколни ограничения и даде удовлетворение на цялото 
народно събрание. От този разговор аз бях също особено до-
волен по понятните съображения, че лице с лице се срещнах 
с царя и чух с ушите си думи, които и той не би изрекъл в 
други случаи, ако провокациите на Минчо не ги бяха предиз-
викали.”

Другата основна тема в дневника на х. Атанас Попов е пре-
биваването му в лагерите – „трудово-възпитателни общежи-
тия за политически опасни лица” през годините 1946-1958, с 
малки прекъсвания. През това време съпругата му е интерни-
рана в с. Генерал Тошево, къщата им е отнета в полза на на-
родната власт и там са настанени наематели. Попов е заличен 
от списъка на адвокатите, лишен е от правото да практикува. 
Това действително е период на „ходене по мъките”. Заточе-
нието в лагерите „Куциян”, „Богданов дол” и Белене, на ос-
тров Персин, поставят на сериозно изпитание физическото и 
психическо здраве на Атанас Попов, неговите морални устои. 
Той не се възползва от възможността да преклони глава пред 
силните на деня, да се откаже от своите политически убежде-
ния, да приеме диктата на новата власт и доносничеството. В 
лагерите Атанас Попов проявява невероятна издръжливост, 
въпреки нечовешките натоварвания с тежък многочасов труд, 
недохранване, студ и пек, психически тормоз. Той не губи 
своята добронамереност към останалите лагеристи, чувство-
то за взаимопомощ и най-вече своята надежда и вяра в до-
брото. За всички предателства, за ужасните преживявания в 
лагерите авторът разказва без злоба и чувство за отмъщение, 
с мъдро приемане. 

Спомен от лагера Куциян, Перник:
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„За да ни се внуши респект, страх, една вечер когато се 
стъмни и по време на проверката съзнателно бъркаха и про-
веряваха отново, а ние капнали от умора, чакаме заповед – 
„води към бараките”. Вместо нея се даде команда „води към 
изход север”. От този изход ние никога не излизахме или вли-
захме. Този изход води към една висока млада акациева гора. 
Нощта беше облачна и тъмна. Преди да потеглим, мили-
цията в увеличен състав извадиха тежки картечници, леки 
картечници и други някакви оръжия и те първи навлязоха в 
гората. След това изкомандваха към нас – „ходом”. Тичане-
то, носенето на това тежко оръжие, а и недоверието което 
цареше в болшинството, даде повод веднага да се пусна шеп-
нешком слуха: „Ще ни ликвидират”. Нямаше противно мне-
ние. Гората беше направила пътя ни тъмен и непрогледен. 
Хванати за ръце по двама по трима, шепнем и си казваме, че 
разчистените въглищни пластове и високите плаки по 20-30 
метра са много удобно място за нашата чета около 1000 
души да я повалят с картечниците и багерите да я покрият. 
Втори вариант нямаше, тъй като в гората отпред и отзад 
с нас вървят тежко въоръжени милиционери. 

Приехме съдбата – един път ще се мре! Излязохме от го-
рата, около 2 км и навлязохме в ниско място, събрахме се на 
кълбо и напрежението беше достигнало висотата си, а ми-
лицията е на височината, която ни заобикаля като окръж-
ност. Спонтанно от много гърла се запя „Жив е той, жив 
е”. Само по себе си, самото пеене означаваше страх, упла-
ха, край! Милицията вероятно постигнала определената си 
цел, това е „урок”, отвън началникът командва „внимание!” 
„Всеки да се наведе и в краката си да избере по един или по 
два камъка за обекта” Тази заповед възвърна живота! Всеки 
започна с крака и с ръце да търси камъни и когато заповяда-
ха „кръгом”, всички натоварени, с ускорен ход се завърнах-
ме и на посоченото място оставихме камъните. Там беше 
по-ниско, събираха се дъждовни води и правеше по-трудно 
излизането, а от там цялата чета отиваше на работа. Така 
продължи дни, всички като се връщахме от работа носихме 
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камъни и поправихме изхода си.” 
Спомен за отиването в Белене:
„Преди Свищов, на разсъмване, преди гара Белене, влакът 

откачи нашите вагони. Дойде друга машина и ни отведе на 
гара Белене. Машината се отдели и охраната започна да 
отваря вратите на вагоните. Издаде се заповед: „с багажа 
слизай долу”. Какво виждаме? Вагоните, от които ние сли-
заме, са наобиколени от конна милиция, цяла рота. Тая конна 
милиция е възбудила любопитството на това спокойно ду-
навско село. Цялото село се събрало да види какво ще прави 
тази милиция и после какви хора има в тези вагони. Строя-
ват ни извън линиите всички с багажа, проверяват всички по 
име, дали някой не е „артисал” някъде. Конните стражари 
се опитват да отстранят селяните, но колкото и да се оп-
итват, толкова живата стена става по-гъста. Разпоредили 
се да докарат коли от селото и с понтони и лодки да ни прех-
върлят през канала на Дунава на остров „Персин”. 

Тази операция продължи много и часът мина 10-11. Ка-
чиха ни на понтони и ни прехвърлиха на острова. Последва-
ха команди „строй се” и „ходи напред”. Колоната тръгна, 
скривахме се във върбите на острова. Денят беше особено 
топъл, а хората бяха възрастово и здравословно различни. 
Първо започнахме да хвърляме багажите си. Охраната се 
сърди и гневи, но и тя не знае къде отиваме и колко ще вър-
вим. Аз бях между сравнително най-силните, но и аз хвърлих 
и прежалих багажа си. Излязох от строя и го хвърлих на-
страни. „Пътят” беше осеян с багажа ни. 

Какво става с хората? Между групата бяха един с две 
протези на краката и други двама с по една протеза. Първи 
даде знак с двете протези. Отвърза ги и легна на гърба си, 
вдигна два голи чукани и казва „до тука”, последваха го и дру-
гите двама с по едната протеза. Отвързаха я и се вижда, че 
от топлината краката им са станали червени, като живо 
месо. Следваха други по-стари, по-слаби, болни – сядат на 
земята и те обявяват „до тука”. Колоната се разпадна, 
нямахме отговорен началник да поеме реда. Багажите ги 
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оставиха, оставиха сакатите и болните. Здравите продъл-
жихме напред. На мен ми се стори, че сме изминали 30-40 км, 
а то било от брега, откъдето тръгнахме, до втори обект, 
както го нарекохме, само 12-15 км. Но те ни се сториха два-
три пъти повече поради липсата на път, гъстата гора, за-
духата, нямаше вятър – месец юни или юли е на 1949 г. Най-
после стъпихме на „обетованата земя”, наречена Втори 
обект. На това място, на най-южната част от Дунава, е 
останал най-много нанос и е най-високата част на остро-
ва. Там овчарите са имали къщи и дунавските води рядко са 
достигали тази част да я покрият. Малко сведения за този 
прочут о-в Персин, влязъл в историята на социалистическа 
България. Големина около 40 кв. км с яйцеобразна форма – на 
север по-ниско, югозапад по-високо около 10 кв.км. Легенда-
та разказва, че един свищовски паша имал дъщеря Персина, 
но тя изменила на вярата на пророка Мохамед и пристанала 
на българин. Бащата ги заточил на острова и те загинали 
тука.”

По-голямата част от лагерите са закрити през 1958 г. Хад-
жията е освободен, възстановени са адвокатските му права, 
къщата му е върната.

„Връщането ми за едни беше радост и победа, за други – 
неудобство и срам. Стефан Бургуджиев го изобличих с изказ-
ването му, че съм бил във връзка с Имре Наги. Той не можеше 
да ме гледа в общата ни канцелария и ме преместиха в къща-
та на Евгени Белий, в която се помещават сега Нотариус-
ът и съдебните изпълнители. Кантората беше по-добра от 
предишната. Но грижата, която създавах на ДС беше много 
голяма. Те постоянно ме наблюдаваха. Определиха полк. Ба-
цов да провежда срещи с мен и да го „информирам” какво 
се случва около мен. Той се видя в неудобно положение и не 
по ранга му, и определи по-малък по ранг служител на ДС – 
Казаков да поеме тази задача. Сега по искане на неговите 
началници от ДС трябваше да правя писмени доклади за сед-
мицата и да му ги предавам.

Това продължи доста време, докато се убедиха, че нищо 
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особено не се случва и няма никаква информация за тях. С 
тия техни усилия да искат да узнаят всичко, да поставят 
всички в зависимост от себе си, изграждайки система на 
„прослушване” и „донесения”, виждах че те дълбоко са по-
тънали в нея. Тя им струваше много време и труд и раж-
даше много бумащина. Когато ме разпитваха във Варна 
през последните години, следователите носеха със себе си 
„досието”, в което бяха сложили първия протокол от раз-
пита ми през 1945 г. Сега досието ми беше набъбнало и де-
белината му беше 4-5 пръста. В него бяха и мои записки и 
мнения, но те не бяха повече от 5 – 10 листа, а това кое-
то други бяха писали за мене бяха 500 – 1000 листа. Мислил 
съм по въпроса дали би си заслужавало, ако имам възмож-
ност да си прочета досието, дали си струва да си губя вре-
мето за това да видя какви и колко фантастични обвине-
ния и клюки има там. Колко близки и далечни „приятели” 
са поставили подписите си там. Отговорът ми е – не! Оно-
ва, което ще прочета е воня и тиня, резултат на още по- 
воняща и затъваща в тресавището система. Нека всичко да 
изчезне и да се започне наново начисто с добро и да се върви 
напред!”

Спомените на х. Атанас Попов са вълнуващо четиво. Извън 
тяхната историчност, те са искрено и проникновено споделя-
не на опит и мъдрост, на осмислени поуки от вечната борба 
между добро и зло, молба за прошка за неизречената любов и 
благодарност към близките, и още много друго. 
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ОБЕКТИВЪТ РАЗКАЗВА – ИЗ ИСТОРИЯТА 
НА БЪЛГАРСКАТА ФОТОГРАФИЯ

Цветан Томчев, София

В българската история по удивителен начин се преплитат 
съдбите на интелектуалци, просветители, дейци на револю-
ционното и освободително движение през 19 в. и разпростра-
нението и развитието на фотографията по нашите земи. 

Нека да припомним първо, че фотографията е обявена като 
метод за запечатване на изображения от Френската академия 
през 1839 г. Първото наименование е Дагеротипия, на името 
на изобретателя Луи Дагер, но този метод остава реално не-
използваем, защото снимката е само в едно копие, бавно и 
скъпо се изработва. За кратко време процесът на снимане се 
подобрява и добива възможност за правене на много копия 
от един оригинал чрез т.нар. метод талботипия, познат и като 
калотипия, но реално много близък до съвременната класиче-
ска, лентова, черно-бяла фотография. 

Само няколко години след обявяването на този нов изобра-
зителен метод, през 1843 г. във Виена е открита фотографска-
та изложба на българина от Враца Анастас Иванов, познат 
като Анастас Йованович, заради приетото от него сръбско 
поданство. Йованович е популярен като „първи сръбски фо-
тограф” и наистина е първият фотограф в Югоизточна Евро-
па, все още не много популярен факт за широката българска 
публика. Това не се изучава и в учебниците по история, дори 
и в малко от специализираните училища по фотография не се 
набляга на тази забележителна личност и събитията свързани 
с него. А има защо!

Анастас Йованович не само става първият сръбски, но е 
и кралският фотограф. Фотографът на фамилията на Обре-
новичите, които всъщност са и неговите покровители, за да 
учи и да работи за тях. Йованович е благороден и осигурява 
на друг българин – Анастас Карастоянов от Самоков да рабо-
ти в кралското си фотографско ателие. Така, благодарение на 
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Карастоянов ние днес имаме снимките от Първата и Втората 
български легии в Белград, както и портретите на забележи-
телните национални революционери от легията на Раковски, 
включително портрета на Васил Левски. Анастас Карастоя-
нов се завръща в България след Освобождението и неговите 
синове и внуци продължават бащината традиция да фотог-
рафират цвета на българския политически и интелектуален 
елит, царската фамилия и основните исторически събития от 
началото и до средата на ХХ век. 

Нека да припомним, че родоначалник на фамилията Ка-
растоянови е първият ни книговезец Никола Карастоянов, 
печатал в Самоков нелегални копия на светогорски щампи, 
списанието на Константин Фотинов „Любословие” и мн. др. 
Внуци на Никола Карастоянов са братята Иван и Димитър Ка-
растоянови, прочути столични фотографи, а техните синове 
Божидар и Бончо оставят трайна диря във вестникарството, в 
киното и в ателиерната фотография у нас до края на Втората 
световна война. 

Споменахме за първия сръбски фотограф Анастас Йова-
нович и е редно да допълним любопитния факт, че неговият 
син, макар и наполовина австриец, арх. Константин Йовано-
вич приема през 1884 г. да проектира по най-ниски цени сгра-
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дите на Народното събрание в София, сградата на БАН, на 
Първа мъжка гимназия (днес Журналистически факултет на 
СУ), сградата на гимназията в гр. Лом. Още по-любопитно е, 
че арх. Йованович проектира и сградата на сръбския парла-
мент – Скупщината в Белград – и редица знакови постройки 
в сръбската столица. За съжаление, дирята на наследниците 
на тази влиятелна и благородна фамилия българи се губи в 
началото на века някъде из Швейцария и Австрия. 

Уважаеми приятели и гости на историческата конференция 
във Варна. Историята на българската фотография е красива 
като приказка, но тя е величава и силна като волята на бъл-
гарските просвещенци и революционери от Възраждането ни 
да живеят в свободна и обединена България. Фотографията 
е призвание за някои от тях, но и прикритие пред властите, 
защото им дава възможност да обикалят из територията на 
империята с алиби на пътуващи фотографи. Те са едни от 
най-будните и просветени умове на времето си. Сред най-за-
бележителните представители на нашата революция фотогра-
фи са ловчалиите – братята Тома и Никола Хитрови, чирпан-
лията Георги Данчов – Зографина, Никола Минков и др. 

                   

    Тома Хитров                 Георги Д. Зографина
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Снимките на Ильо Войвода, легионерите на Раковски, на 
Стефан Караджа, Ангел Кънчев, на Любен Каравелов, Пана-
йот Хитов и Васил Левски в ателието на Карастоянов в Бел-
град днес са иконични образи на предосвобожденската епоха. 
Те са първообраз за картини и художествени произведения, 
които красят училищните класни стаи, изпращани са като по-
щенски картички, възпитават децата в родолюбие и благодар-
ност към героите ни. 

Много интересна съдба на фотографи имат братята Никола 
и Тома Хитрови. Тома е основател на революционния комитет 
на Васил Левски в Ловеч, усвоява занаята „светлопис” и ра-
боти във фотографско ателие при брат си Никола в Букурещ. 
Ние дължим на двамата братя изключителните портрети на 
Христо Ботев, опълченеца Ангел Герчев, на Хаджи Димитър, 
на Васил Левски в Карлово и на още много други деятели на 
българското просвещение и революция. Тома Хитров се обу-
чава в легията на Раковски в Белград, а при брат си в Румъ-
ния набира четници за освобождението на България. Никола 
и Тома имат по-малък брат Станчо, който участва в Ботевата 
чета и загива в боя при Милин камък през 1876г. Тома Хи-
тров взема участие в боевете при Шипка, Шейново и Стара 
Загора като опълченец, а след Освобождението се установя-
ва в София. Битката за национална идентичност, за свобода 
и църковна самостоятелност проличава в името на ателието 
на Тома Хитров в София. Той използва български превод на 
гръцката дума „фотография” и нарича студиото си „Славян-
ска светлописница”. Тома участва в Сръбско-българската 
война, сражава се при Пирот в отряда на капитан Паница. В 
София Тома се запознава с чеха Йосиф Буреш и заедно рабо-
тят в едно фотоателие. Тома Хитров работи като фотограф в 
продължение на близо 40 години. Той е наричан „придворен 
фотограф” на българските комити – Захарий Стоянов, Иван 
Драсов, Панайот Хитов, Нено Тодоров-Странджата, Христо 
Ботев са познати добре, благодарение на неговите снимки. По 
неизвестни за нас причини брат му Никола Хитров се замона-
шава след Освобождението. 
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Портретите на Хитрови, погледнати от изкуствоведска 
гледна точка съдържат психологизъм на сниманите, характер, 
майсторска поза и осветление. Това е отличителен белег само 
за работата на най-талантливите фотографи. Заснетите порт-
рети служат на художници и литографи за препечатване и за 
разпространяване.

Най-голям разпространител на ликовете на големи българи 
от Възраждането ни е Георги Данчов-Зографина. Той е родом 
от Чирпан, учи рисуване при майстор Алекси от Станимака 
(дн. Асеновград) и само на 15 г. участва в зографисването на 
олтара на Араповския манастир. По-късно, през 60-те години 
на 19 в. в Цариград изучава и фотографски и литографския 
занаят (каменопис и светлопис) при арменец на име Исарион. 
Също като Тома Хитров, Зографина е близък сподвижник на 
Васил Левски. Той е сред учредителите на тайния револю-
ционен комитет в Чирпан. След залавянето на Васил Левски, 
Зографина е изпратен на заточение в Диарбекир. Заточението 
на Георги Данчов не трае дълго, а продължава с бягство и 
сюжет като в съвременен екшън филм. Той бяга и се крие в 
продължение на един месец и се придвижва на север, търсей-
ки среща с руските войски. Руснаците го залавят и мислят 
първо за шпионин, изтезават го, но накрая разбират, че исто-
рията му не е измислена и го приемат. Следвайки движение-
то на руските войски през 1877 г., Зографина се установява в 
Свищов, прави фотографско ателие заедно с братята Проше-
кови, но те скоро заминават към София за по-мащабен бизнес 
с отваряне на бирената фабрика. 

През 1879 г. Данчов заминава за Пловдив, печата литогра-
фии с патриотично съдържание – образите на Райна Княгиня, 
сцени от Априлското въстание и борбите за Църковна незави-
симост. Прави стотици литографски отпечатъци, изработени 
по фотографии на братята Хитрови с образите на Васил Лев-
ски, Христо Ботев, Захарий Стоянов, Герги С. Раковски и др. 

Георги Данчов, заедно със Захарий Стоянов са активни 
участници в Съединението и през 1885 г. влизат в конака, 
арестуват и губернатора Гаврил Кръстевич и обявяват, че Бъл-
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гария вече е едно цяло и обединено княжество. Данчов бива 
избран за народен представител от Пловдив през 1904 г. 

     
  

 
Ангел Герчев, опълченец   Панайот Хитов, сн. Тома Хитров

     

          

          Хаджи Димитър, 1867 г.  Христо Ботев,
           сн. Т. Хитров                     лит. Г.Д.Зографина
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Българските фотографи-възрожденци са милеели за съд-
бата на народа, работели са за просвета и възпитанието на 
младежта, за създаване на национални културни ценности, 
традиция, самочувствие. С произведенията си те запазват об-
разите на героите ни, за да не потънат в забравата на времето. 

Ползвана литература:

1. Андровски, Кирил. Знаменит сръбски фотограф е... бъл-
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2. Боев, Петър. Първият българин – фотограф. – сп. Българ-
ко фото, 1984, № 3.

3. Боев, Петър. Фотографско изкуство в България. София, 
1983.

4. България ХХ век. София, Труд, 1999.
5. Ванушиh, Даниjела. Анастас Joвановиh. Уметност и нови 
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1960-1989. София, 2010.
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НЕОЛИТНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
В СВИЛЕНИЦИТЕ ОТ СОФИЙСКО

Юлия Боева, София

През неолита и халколита (у нас това е VІ и V хил.пр.н.е.) 
по цялата голяма територия на неолитната култура единстве-
ното божество е Великата богиня-майка. Тя обаче не е някак-
во отделно висше същество на фона на останалия свят. Тя е 
самият свят в неговата цялост, с неговите видими и невидими 
страни. (До този извод се стига поради анализа на съвкуп-
ността от артефакти, но особено на керамиката със спирало-
меандри). При този начин на мислене хората, заедно с всичко 
живо и неживо, се оказват част от Богинята-свят. Богинята – 
това всъщност е Природата и Вселената. (Обърнете внимание 
на тези думи – те съдържат идеята за при-раждане, т.е. повта-
рящо се раждане, майчинство, и за вселяване, т.е. за живост, 
одушевеност на макрокосмоса). Затова всички изображения 
и знаци от неолитната и халколитната епоха в крайна сметка 
са образ на Богинята. Те служат да осмислят и да представят 
света като Природа и Вселена. 

Самите антропоморфни изображения на Богинята от епо-
хата на неолита и халколита у нас, а и в целия ареал на нео-
литната култура, могат да бъдат рисунки, релефи, статуетки и 
съдове, и в тях Богинята може да бъде изправена, полуседяща, 
седнала или раждаща. 

изправени изображения
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полуседнали и седнали

седнали
От тях до наши дни чрез шевиците са достигнали изобра-

женията на изправените и раждащите женски фигури – най-
вероятно защото са най-четливи и по-лесни за схематизиране.

Изображенията на Богинята в шевиците от Софийско са 
много разнообразни. Но те винаги, както и в праисторически-
те времена, са силно стилизирани и дори понякога пределно 
схематизирани. Затова и един от проблемите е да се научим 
да ги виждаме. Разликата с неолитните изображения е, че в 
шевиците фигурите много по-често имат поли (с триъгълна 
форма).

Варианти на Богинята в свилениците от Софийско

Изображенията (а и геометричните знаци) в свилениците 
от Софийско са най-често кръстовидно учетворени – т.е. 
те са елбетици, кръстовидно симетрични системи от четири 
изображения или знака. 



177

Елбетици от халколита и бронзовата епоха; 
елбетици от свилениците

Така преди всичко се изказва идеята за подредеността, т.е. 
за космичността на Цялото и за единството на четирите посо-
ки в света-Майка. Когато елбетицата е изградена от изобра-
жения на Богинята, се изказва идеята, че всичко е изпълнено 
с Нея, но освен това и че тя, освен като макрокосмос, същест-
вува в изчерпателен вид и във всеки възможен микрокосмос.

През неолита елбетиците по-често са обемни. Примерът 
по-горе за рисунка на плоскостна елбетица е от бронзова-
та епоха – това е петроглиф от Таджикистан. Тя е и сложна 
по два начина – защото е удвоена чрез наслояване на голяма 
външна и малка вътрешна, и защото във вътрешната елбетица 
кръстът е сложен, осмораменен.

Сложните елбетици се появяват заради неолитната пред-
става, че светът има видима и невидима страни. Затова и 
Богинята-свят е една и цялостна, но е и двойна. Тя може да 
бъде възприета по два начина – обикновен и в състояние на 
просветление, и затова в праисторическите изображения тя 
понякога има две тела или две „лица”. Когато светът тряб-
ва да бъде представен откъм неговата веществена страна, в 
пространството и времето, неговият антропоморфен образ е 
Червената богиня на тукашния свят. (В наши дни това е Баба 
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Марта). А светът на невидимите същности, възприеман в със-
тоянията на просветление като Светлина и Съзнание и като 
свръхбърза взаимовръзка на въртящи се елементи, се симво-
лизира чрез образа на Бялата богиня. (Селският традиционен 
вариант на Хелоуин е празникът за посрещането на богинята 
на невидимия свят, наричана в Ирландия Бялата дама).

Хоризонтално изредени фигури;  
Хоризонтално сдвоени фигури 

Хоризонтално противопоставени; 
Вертикално противопоставени; Вертикално наслоени

Двойността на Богинята през неолита е представена по 
много начини, включително и чрез двойни изображения – 
чрез изреждане, съединяване, противопоставяне или насло-
яване.

В свилениците са се запазили само някои от начините за 
изобразително представяне на двойността на Богинята. Това 
преди всичко е изреждането на два вида различни женски фи-
гури – голяма и малка, или дебела и тънка, права и обърната. 
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Изреждане в една посока; Изреждане в две посоки; Голяма 
и малка в две посоки

В особените двустранни елбетици два вида изображения 
на Богинята се удвояват, а двойките са кръстосани. Първи-
ят пример е често срещана двустранна елбетица от свързани 
изображения. Двете хоризонтални са на Богинята с вдигнати 
ръце, свързани откъм полите си (ромб с точка). Вертикално се 
виждат изображения на Раждащата богиня с подгънати надо-
лу крака. Във втория пример вертикално е Раждащата богиня, 
а хоризонтално има едно особено стълбообразно изображе-
ние на Богинята със слънце в долния край.

Двустранни елбетици от два вида силно стилизирани 
изображения

Следващите два примера съдържат по два варианта на 
Раждаща богиня. А в третия пример двустранната елбетица е 
съставена от изправени фигури по вертикала и силно дефор-
мирани трудни за тълкуване изображения по хоризонтала.

В класическите четворно-симетрични елбетици по-долу 
двата вида изображения се наслояват по принципа на слож-
ния осмораменен кръст. Вторият от примерите може да бъде 
видян по два начина: като единична елбетица от четири из-
ображения на Раждащата богиня със застъпени (свързани) 
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крака – или като двойна елбетица от колонообразни фигури 
в посоките на изправения кръст и раждащи – в посоките на 
наклонения. 

Сложни (осморни) елбетици – от два вида изображения

В последния пример изображенията на Раждащата богиня 
са с главите навътре, а в посоката на изправения кръст има 
съчетание от ъгли – знакът за раждане.

В свилениците има един впечатляващ принцип за правене 
на сложни елбетици – чрез „магически” свързани извезани и 
неизвезани изображения на Богинята, червени и бели, които 
имат един и същи общ контур. Те произлизат от тъкаческия на-
чин на мислене, по-точно от желанието да се създава двулицева 
тъкан. Понякога изображения с общ контур се срещат и върху 
полите на ризите (третият пример представлява редуване на 
Червената и Бялата в противоположни посоки). 

Изображения с общи очертания

Освен единична и двойна, неолитната Богиня е и тройна. 
Представата за тройността ѝ се изгражда като осмисляне на 
три функции на света. Първата е движението, космическия 
ред и прераждането като особен вид движение между види-
мия и невидимия свят. Представя се чрез Богинята като Пти-
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ца. Втората функция е майчинската – раждането и животът в 
тяло, отграничен от раждането и умирането. Включва също 
отглеждането заедно със земеделието и скотовъдството. Неин 
животински символ е рогатата кошута, т.е. Еленицата. Но 
тъй като образът на еленицата идва в неолитната култура от 
предната епоха, палеолита, той често се замества с други ро-
гати животни, а също и с човешки изображения. А третата 
функция на Богинята се отнася до познанието, мъдростта и 
посвещението, т.е. до Богинята в човешкото съзнание. Неин 
зооморфен символ е Змията.

В по-късните епохи тези три типа същества се изобразяват 
заедно с Дървото на живота, Световното дърво (което е по-къ-
сен образ на Богинята). Прието е да се смята, че те представят 
три нива от света – небесен, земен и подземен. В неолитната 
представа обаче няма подземен свят. Трите функции се отна-
сят до цялата същност на Двойната богиня. 

Сцената от Овчарово

В култовата сцена от Овчарово има три големи фигурки, 
три олтара, три маси с три съдчета, три барабана и три голе-
ми кресла. Върху единия от олтарите има слънце. Затова той 
е посветен на Богинята-птица – на космическото движение 
и реда в света. Върху другия олтар има маказ от ъгли, което 
е символ на Богинята като Майка-еленица. Ъгълът (и триъ-
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гълникът) с връх надолу е знакът за естественото раждане в 
нашия свят, докато ъгълът или триъгълникът с връх нагоре е 
знак за обратното движение, за „раждането” от нашия свят 
към невидимия. Съединени, те са изчерпателен знак за Живо-
та. Върху последния олтар има зигзаговидна змия, тя е знак 
за третата функция – за способността на човешкото съзнание 
да намери в своята неосъзната, подсъзнателна част достъп до 
същността на света. 

Споменът за трите функции се запазва и в по-късните вре-
мена. В украшението от Егина от бронзовата епоха има птици 
и змии, а функцията „живот” е жена с рокля като маказ. 

Тройната богиня Хеката (която има предгръцки произход) 
има три главни функции: да поддържа връзките на Космоса, 
да помага при раждане и да води към посвещение и тайни зна-
ния. Тя държи факел (огънят е земният символ на слънцето и 
Светлинния свят), змия и сърп, с който се отрязва началото и 
края на въже – което обозначава самия живот с неговите два 
края. 

Минойска висулка от Егина, 1800 – 1700 г. пр. н. е.; 
Хеката; Медуза VI в. пр.н.е. от Корфу; 

Скитската змиенога богиня, IV в. пр.н.е.

Друга предгръцка „троица” са Горгоните. Техният образ 
е демонизиран в гръцката култура. Ако се съди по имената 
им, Евриала (дошла отдалеч) е може би неолитната Богиня-
птица, Стено (устойчивата) – е Майката, а смъртната Медуза 
може да бъде свързана с посветителската функция на Богиня-
та-змия. 
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Изображенията на скитската змиенога богиня Табити я 
представят като жена с криле и змийски крака. 

В нашето т.н. „арианско” ранно християнство се почитат 
три философски понятия – София, Динамис и Ирини – Мъд-
ростта, Движението и Мирът, като мирът съответства на раж-
дащата функция. А дори и евангелската фраза „Аз съм Пътят, 
Истината и Живота” може да бъде свързана с функциите 
Движение, Мъдрост и Майчинство.

В келтската митологична традиция трите функции имат въз-
растова характеристика: девойка, зряла бременна жена и ста-
рица.

В шевиците от Софийско могат да бъдат намерени изобра-
жения или знаци, свързани и с трите функции на Богинята. 

В неолитната култура има голямо количество изображения 
на Богинята-птица– женски статуетки с птиче лице или чо-
вешки фигури с криле. Традицията продължава и през брон-
зовата епоха. 

Богинята-птица от епохата на халколита 
и от бронзова епоха

В шевиците от Софийско птиците са много. Причината 
най-вероятно е, че в неолитните представи за космическия 
ред е било включено и прераждането – „прелитането” на ду-
шите от единия свят в другия. Затова птиците стават толкова 
важен мотив в женските ризи.

Функциите Птица, Еленица, Змия, се отнасят както до Бя-
лата богиня, така и до Червената. Може би затова в шевиците 
има много елбетици с два вида птици, подредени по принци-
па на сложния осмораменен кръст. 
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Елбетици от два вида птици. Елбетици от птици и Богинята

Други елбетици са от птици и изображения на Богинята. В 
първия пример тя е с рогата глава и ръце надолу. Във втория в 
полупосоките има силно стилизирани фигури на Раждащата 
богиня.

Особено важна група представляват елбетиците от „родже-
та” и птици по-долу. Именно за тях първоначално се отнася 
самото название „елбетица”, така както Евдокия Петева го е 
открила в софийските села. Роджетата може би са вариант на 
рогатите глави, които пък са символ на утробата. 

Елбетици от роджета и птици  Наслояване на елбетици

В друга голяма група свиленици елбетиците са двуслойни, 
малка върху по-голяма. Външната елбетица винаги съдържа 
роджета, птици и силно стилизирани изображения на Богиня-
та, които приличат на колона с три израстъка – глава и вдиг-
нати ръце. 

Функцията Родителка е по-трудно различима. Защото Ве-
ликата богиня е преди всичко Майка.

Триполие-Кукутени, късен халколит; Изображения на 
Богинята от свилениците 
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Когато Богинята е представена с тяло от триъгълници, като 
маказ, това символизира преди всичко света като Живот – 
като единство на раждане и умиране. 

Функцията да бъде майка е специално подчертана, когато 
Богинята е в поза на родилка. Този вид изображения са се за-
пазили в шевиците особено добре, но понякога са твърде схе-
матизирани.

Раждащата богиня от неолита, халколита и бронзовата епоха

Раждащата богиня от свилениците

Най-вероятно към функцията родителка трябва да причис-
лим и неолитния символ на утробата – рогатите глави. Той 
показва завидни знания по анатомия и служи да акцентира 
върху чудото на въплъщението, върху магическия процес за 
придобиване на тяло от „нищото”. 

Женската полова система; Рогати глави от халколита
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Рогати глави в шевиците

„Роджетата” също са рогати – всъщност са многороги гла-
ви. Понякога те приличат и на схематизиран човек.

Елбетици от роджета

Самата Майка от епохата на неолита, нерядко има рога – 
извити нагоре или пък надолу. В шевиците също.

Богинята с рогата глава от неолита, халколита и от 
свилениците

Функцията родителка се проявява и в образа на еленицата, 
рогатата кошута. Тя е изключително стар образ, още от вре-
мето на палеолита. 

Елени и еленови глави от неолита и халколита
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Сред свилениците има само единични шевици с еленови 
глави. Те понякога имат повече рога от възможното, може би 
като знак за по-голяма плодовитост. Трирогите се свързват и с 
неолитната идея за противоположностите и за тяхното един-
ство, изразено чрез третия рог. Засега предполагам, че елен-
ските глави са вариант на рогатите глави. Но и на многороги-
те.

Еленови глави и еленоподобни същества от свилениците

Еленски фигури също се срещат в свилениците, но рядко, 
като винаги са много деформирани. 

В праисторическата култура изображенията на Змията, сим-
волът на Богинята като Мъдрост, се свързват главно с S-овид-
ния знак – двойната спирала. Защото цялото Знание тръгва 
именно от този основен принцип на Вселената – въртенето и 
взаимодействието между въртящи се елементи. 

Борис Рибаков нарича двойната спирала и спираломе-
андрите „змийски знаци”. В свилениците те се намират по 
краищата на ръкавите. Двойната спирала и спираломеандъра 
са знаци за крайното знание, а в шевиците те служат за „огра-
да” в края на дрехата – намират се по полите и в долния край 
на ръкавите.

Змийският мотив през халколита
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Спираломеандри от подладжиците

Двуглави змии и/или S-овидни знаци 

Освен това самите шевици, поне в по-старите времена, са 
били начин за записване на знание. Така те всъщност в най-
голяма степен са изпълнявали функцията, символизирана от 
Змията. 

Забележка: С цветни изображения докладът е публикуван 
в сайта на конференцията http://www.istor-konf-varna.com/.
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ЖИВИ СПОМЕНИ В АСПАРУХОВО

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ НА УЧЕНИЧЕСКИ ЕКИП 
ОТ СУХНИ „КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”, ВАРНА

в състав Александра Железова, Весела Тодорова, 
Иван Кънев, Мая Рулинска, Михаела Парталозова, 

Ния Козлева 
с научни ръководители Елеонора Николова, 

Марина Стоилова, Мария Русева

ВЪВЕДЕНИЕ

Марина Стоилова

За трети път екипът участва в конференцията със своите 
изследователски проекти за фолклорната култура на село Ас-
парухово, след отличаването им с първа награда в Учениче-
ския институт към Българската академия на науките. 

Тазгодишното изследване също е резултат от експедицион-
на теренна работа по време на ежегодната фолклорна експе-
диция в селото, организирана от нашето училище. Докладът 
смислово продължава предишните и затова негова тема е 
спомнянето като постоянен процес на генериране на смисъл 
и разбиране за себе си и света. В него участват жителите на 
селото като помнеща общност – спомените им са активни, те 
продължават да се случват и да бъдат живи чрез дейното им 
усилие да ги възпроизвеждат, повтарят и осмислят. В резултат 
на това материалната и обредната им култура е много по-съх-
ранена в автентичния си вид в сравнение с други места в Бъл-
гария. Това предизвиква непрекъснатия изследователски ин-
терес, който е постоянна провокация към жителите на селото 
да си спомнят и да имат самочувствието, че тяхната културна 
памет е значима и ценна. 

Ние самите вече с десет експедиции присъстваме трайно в 
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Аспарухово с изследователските си дейности, както и с при-
ятелствата и връзките, които сме създали. В смисъла на на-
шето пребиваване там всеки спомен е личен и всяка проява и 
действие е вид наратив, който изразява спомен. Той функцио-
нира като културен образ. Затова използваме понятието спо-
мен като концепция на осъзнаването, конструирането и ре-
констуирането на реалност от страна на индивида и неговият 
съзнателен или несъзнателен избор на позиция спрямо тази 
реалност (Блох, 1996), а спомнянето и създаването на нара-
тиви от спомени представяме като фундаментални социални 
дейности.

Настоящето изследване се стреми да събере и потърси 
смисъла на реконструираните от нас етнографски реалности. 
Заради разширяването, надграждането и структурирането 
на наблюдението за фолклорната култура на Аспарухово то 
представлява жив спомен, наратив във вид на образен разказ, 
като по този начин оглежда представите на участниците и се 
допълва – разширява и задълбочава, чрез тях.

Докладът е посветен на десетата ни фолклорна училищна 
експедиция, която всяко лято ни среща с местните хора, поже-
лали да ни превърнат в свои културни наследници. В проек-
та открояваме най-устойчивите елементи на аспаруховската 
фолклорна култура – дрехи, бит и обичаи като живи споме-
ни, защото представят ценностите на общността. Използваме 
херменевтичния изследователски метод за описание, анализ и 
синтез на същността на спомена.

Конферентното представяне на доклада е нов, допълващ и 
обобщаващ етап от работата ни по темата, осъществен под 
ръководството на г-жа Елеонора Николова – ръководител на 
целия експедиционен проект, на г-жа Мария Русева – музика-
лен фолклорист и на студентката по антропология във Виен-
ския университет Марина Стоилова – експедиционен настав-
ник и научен ръководител.
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ПЪРВА ЧАСТ: КУЛТУРНАТА ИСТОРИЯ В ДРЕХИ

Александра Железова, Мая Рулинска

Наблюдението ни на ченгенската носия през последните 
три години е провокирано от това, че фолклорната женска 
дреха е най-добре запазеният артефакт от местната култура – 
най-разпространена е женската синкосана риза, а тъмноси-
ният чукман е най-архаичен. Когато днес възрастните жени 
от Аспарухово пеят, те задължително обличат запазените във 
всяко семейство носии. Докато ги паспортизираме, попадаме 
и на създадени по-късно дрехи – такава е фустата като умален 
вариант на чукмана, както и ризи, ръченици, направени по 
модел на старите дрехи. В настоящия проект ни интересува 
кои са устойчивите елементи в украсата им, които се възпро-
извеждат като знаци на идентичност и на ценности за общ-
ността.

Установихме два етапа на архаичност на фигурите от ше-
виците – най-ранни са геометричните ромбоидни фигури, 
символизиращи единството на семейството и рода, а по-къс-
ни са растителните им варианти, които прибавят към живота 
и ценността на красивия природен свят. 

Първите са разположени в горната част на тъмносиния 
чукман и по огърлието и полите на ризата, където предста-
вляват т.нар. „бойове” (основни фигури в шевицата). Основна 
фигура е Дървото на живота, изобразено чрез една вертикална 
права линия и още две огледално разположени еднакви части. 
Открихме го реконструирано и на ръкава на ризата. Вторият 
вид – растителните фигури представляват стилизирани цветя, 
намиращи се освен на същите места на дрехата и на престил-
ката. Нея я изследваме за първи път и украсата ѝ ясно показва 
как чрез уголемяване и пълнеж геометричните фигури са се 
превърнали в цветя.

Цветовата палитра в шевиците е постоянна: основни са 
двойките цветове – черно и бяло като допълващи се символи 
на цялостното битие, а червеният и синият цвят в представите 
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на ченгени са равнопоставени като знаци на пълнокръвния, 
устремен към духовни висоти безкраен живот.

Черната основа на полите на женската риза съдържа най-
характерната поредица от основни геометрични фигури в ук-
расата на дрехата. Но тази шевица е трудоемка и затова не се 
възпроизвежда. Тя се заменя с няколко линии, състоящи се 
от хиксове. Те се явяват постоянен знаков елемент от рекон-
струираната украса на фустата и ризата. Срещат се на тъка-
ния колан и по плетените чорапи. Хиксовете възпроизвеждат 
основните фигури ромб и квадрат, а линиите, изградени чрез 
тях, потвърждават, че образът Дърво на живота е важен сим-
вол на пълноценното съществуване в подредения с усилията 
на родовата общност хармоничен свят в Аспарухово. 

ВТОРА ЧАСТ: ЕДИН ДЕН В ДОМА АСПАРУХОВО

Михаела Парталозова, Ния Козлева

Във втората част на проекта са обобщени експедиционните 
етнографски изследвания на фолклорния бит и ритуали, ре-
конструирани в рамките на един делничен ден. Представяме 
тезата, че в Аспарухово домът е свързан с голямо житейско 
изпитание – заради построяването на днешния язовир „Цоне-
во” местните хора напускат завинаги родното място със старо 
име Ченге, сами разрушават наследения от предците свят и за 
да го съградят отново, трябва да изберат как да го променят. 
Така днешното Аспарухово се превръща в уникален жив спо-
мен, чиито знаци изследваме. Като такива наблюдаваме вида 
на някогашното село, устройството на старата къща, бита и 
ежедневните ритуали, за да назовем устойчивите ценностни 
представи на ченгени.

Център на дома е родната къща. До днес в селото има за-
пазени стари ченгенски къщи, които се отличават с два важни 
за нас архитектурни белега. Първият е източното им изложе-
ние – обърнати са с лице към изгрева, в посока към широкия 



193

свят и светите божии места. Така е изразена вярата в светлата 
сила на доброто и в Бог, който ще съхрани род и дом. 

Втората им характеристика е свързана с първата – заради 
източното си изложение те са перпендикулярно разположени 
на улицата и входът им е към съседския двор. Защото в Ас-
парухово съседите се уважават наравно с близките. Ето защо 
ченгенската общност е сплотена и силна – социалните връзки 
в нея се градят чрез равнопоставеност и доверие и така се 
гарантира сигурността на оцеляването ѝ. 

Промяната в облика на къщата също го потвърждава. Вмес-
то кирпичените едноетажни постройки по-късно се създават 
къщи на два ката. На първия, вкопан в земята етаж, са жи-
вотните и мазето за храна и инвентар, а на втория са хората. 
Живеят в три стаи, като в средната – най-хубавата и топлата 
заради двата прозореца (ченешии), които гледат към пруста 
(предверието), са младите. Така ченгени показват грижата си 
за продължителите на рода и наследници на техния свят. 

Кои са ценностите, които им предават? Интересна в тази 
връзка е покъщнината на някогашния дом, която е с точно 
определена битова функция и затова ясно се открояват два 
различни елемента. С естетическа функция е поредата – пред-
ставлява тъкано синкосано платно, украсено с вертикални 
разноцветни пунктирни ивици, което се прикача под тавана 
и го обикаля. Символизира небесния простор и високото ду-
ховно пространство на бита. Другият елемент, който означава 
стремежа към благоденствие, гарантирано чрез труда, е по-
дът, представляващ висока купчина от накатани и подредени 
по дебелина и цвят тъкани – завивки и дрехи. Тази уникална 
структура за подредба утвърждава хармонията от красота и 
благополучие като основна ценностна представа на хората в 
Аспарухово. 

У тях споменът за старото село, съществувало 12 века (VIII-
IX в. до ХХ в.), е силен и ярък, защото там, в родния подре-
ден свят те са били щастливи заедно. Затова при пренасянето 
на селото заради язовира през 1967 г. те възпроизвеждат не-
говия общ вид. Някога то е било разположено в кръг около 
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и(г)рището или още хорището, което представлява празничен 
символен център на общността и потвърждава, че обичаите 
са ценностен механизъм за утвърждаване на колективното 
единство. Днешният център на Аспарухово съхранява важни-
те знаци на духовност и култура – там, по подобие на старото 
село, се намират сградите на читалището, кметство и църква-
та. Липсва само училището, което вече не съществува.

Запазено е и мястото на водата, която за ченгени е съдбо-
вен знак за съвършенството на миналото – някога селото се 
е намирало на бреговете на река Луда Камчия, а днес тя тече 
под язовира. Затова са живи спомените за делничните ритуа-
ли, свързани с водата – беленето на платно, носенето на вода 
от извора и най-вече любовните ритуали за среща на чешма-
та, напиване на вода и открадване на китката. Тези открояват 
сбъдването на любовта като висш смисъл на живота. 

Той е обобщен в мъдрите думи на покойната вече Атанаска 
Мъглева, че начинът на съществуване някога в общия родов 
дом е бил прост, но щастлив и ясен, изпълнен с обикновения 
правдив смисъл за радостта от живеенето в място, съградено 
и заедно опазвано с любов.

ТРЕТА ЧАСТ: КАЛЕНДАР НА ЖИВИТЕ ОБИЧАИ 
В АСПАРУХОВО

Весела Тодорова, Елеонора Николова, Мария Русева

В третата част на проекта се представят традиционните 
автентични обичаи, запазени в местната фолклорна култура, 
които се възпроизвеждат до днес и оформят активния празни-
чен календар в Аспарухово. Това са коледуването, кукерският 
обичай, лазаруването и Еньовден.

Чрез тях се проявява проблемът с онаследяването на автен-
тичността чрез живи спомени, защото хората, които помнят 
празника и са участвали в него, са малко и на преклонна въз-
раст. Това затруднява извличането на информация от спомен, 
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който, пречупен през носталгията по щастливото минало, е 
частичен и заради емоционалната гледна точка към фактите. 
Затова целта ни е да съберем и опишем в цялост празнични-
те ритуали, за да изгради завършен образ на устойчивата им 
същност.

Установихме, че тези 4 обичая имат обща функция – да се 
прогонят колективно злите сили и да се прочисти за нов по-
добър живот територията на новото село, което няма сакрал-
ността на старото родно място. Това става чрез обхождането 
на селото от мъжки и женски групи. Ритуалната обиколка с 
песни, благопожелания и ритуални действия е важна за общо-
то благо, защото заявява колективната воля за по-добро бъде-
ще и носи надежда, че то е постижимо, ако хората са заедно. 

Възпроизвеждането на такива календарни обичаи, свърза-
ни със сезонен преход – коледари и кукери с този от зимата 
към пролетта, а лазаруване и Еньовден – от пролетта към ля-
тото, доказва, че според представите на ченгени постоянство-
то и последователността са важни условия, за да се пречисти 
всеки дом и да се укрепи силата на хората да създават новото 
време. 

Четирите реконструирани обичая притежават и свои спе-
цифики, които подчертават нужните за успешния преход ус-
ловия. Тях определихме чрез анализ на обредните песни. 

1. С изключение на кукерите, които обикалят под съпровод 
на тъпан, коледарите, лазарките и на Еньовден пеят. Обред-
ните мелодии са със сходна метрика – равноделен размер 2/4, 
който подчертава идеята за постигане на хармонияв света.

2. За да я пожелаят на всеки член от семейството, коледари-
те и лазарките влизат в домовете, а с едномесечните Еньовски 
обиколки на землището тя се осигурява в пространството на 
целия родов свят.

3. Най-добре съхранени по тематика са коледарските песни 
и те посочват, че тези обредни лица осъществяват най-важния 
преход към доброто – годишния, а чрез женските обичаи лаза-
руване и Еня той се затвърждава и завършва.

4. Сред четирите активно възпроизвеждани в Аспарухово 
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обичая най-важен според нас е Кукери, защото вместо благо-
пожелаване той призовава да се повика и извоюва доброто. 
Тази истина е нашият ценен спомен от проекта.

Значимостта на този проект за фолклорната култура на Ас-
парухово е в усилието на изследователския екип да задълбочи 
анализа ѝ чрез използването на нови методи и концепции и да 
представи резултатите от десетото експедиционно проучване 
на училищната фолклорна експедиция.

Участието в проекта ни убеди, че съхраненият спомен за 
миналото е безценен житейски опит, защото разширява кул-
турната ни памет и ни дава самочувствие на достойни наслед-
ници.
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АРХ. АНТОН ФРАНГЯ И НЕГОВОТО 
АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО

Християн Облаков, Варна

     Антон Янев Франгя е ро-
ден на 21 ноември 1888 г. в 
Браила, Румъния. Фамилно-
то име е с хърватски корен. 
Брат на бащата Ян е Антон 
Франгя (1856-1917 г.), из-
вестен български политик, 
общественик и юрист. Чи-
чото става и кръстник на 
своя племенник, откъдето 
произлиза и първото име на 
бъдещия варненски архи-
тект. 

През 1892 г. семейство 
Франгя се преселва в Русе, 
където младият Антон по-
лучава начално образова-
ние. По-късно семейството 

се премества във Варна и през 1907 г. Антон Франгя завършва 
Класическия профил на Мъжката гимназия „Фердинанд І”, 
след което отпътува да учи архитектура в гр. Лемберг в Авс-
тро-Унгария (дн. гр. Лвов, Украйна). Макар и част от ав-
стрийска Галиция, населението на Лемберг е преобладаващо 
полско и украинско. Така младият български студент усвоява 
бързо полски и руски, наред с отличните си познания по нем-
ски език. А самият град Лвов, известен като „Малка Виена”, 
представлява учебник по архитектура на открито. Впечатле-
нията от изящните фасади, декорирани с барокови пластики 
ще намерят приложение в проектите на архитекта във Варна. 

На 5 октомври 1912 г., във връзка с избухването на Балкан-
ската война, Антон Франгя прекъсва образованието си и се за-
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писва като доброволец, получавайки чин редник. Участва и в 
последвалите две войни за Национално обединение (Между-
съюзническата и Първата световна война). В междувоенните 
години работи по изграждането на някои здания, макар и все 
още с права на строителен техник. Един от първите му големи 
архитектурни проекти във Варна е фурната на Илия Илиев 
от 1915 г., където е показан усет в усвояването на простран-
ството, съчетан с монументална скулптурна пластика, дело на 
скулптора Кирил Шиваров (1887-1938 г.). В края на Първата 
световна война, Антон Франгя достига до чин на поручик и е 
награден с Орден за храброст ІІ степен.

На 24 май 1918 г. Антон Франгя встъпва в брак със Зорка 
Попова, дъщеря на Иван Койнов Попов, който по това време 
е директор на банка „Бъдащност” във Варна. На следващата 
година се ражда и първата им дъщеря Евгения. До 1921 г. арх. 
Франгя работи като строителен техник във Варна, след което 
заминава със семейството си в Грац, Австрия, където в рам-
ките на една година завършва образованието си и получава 
архитектурна диплома, след което се завръща отново в Бълга-
рия. Регистрира собствено архитектурно бюро, посредством 
което реализира проектирането и изграждането на десетки 
забележителни частни домове, вили, пансиони и пр. Сред 
най-забележителните му обекти се открояват частните домо-
ве на д-р Илия Илиев, на предприемача Стефан Капитанов, 
на мелничаря Иван Попов, домът и клиника на д-р Николай 
Ненов и др. От 1924 г. работи съвместно с арх. Стефан Бенев 
Стоянов във фирма „Ст. Бенев, арх. Франгя и сие”. На след-
ващата година приемат покана да участват в проектирането 
и строителството на обществени здания в новата турска сто-
лица Анкара. Успешното партньорство между двамата проек-
танти продължава до 1934 г.

Между 1927 и 1936 г. Антон Франгя изпълнява добровол-
но длъжността на почетен консул на Полската република във 
Варна. Заедно с полк. Петър Димков, командир на Осми При-
морски Полк, арх. Франгя основава инициативния комитет 
за построяване на мавзолей и създаване на парк, посветен 
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на полско-унгарския крал Владислав ІІІ Ягело и воините от 
християнската коалиция, загинали край Варна на 10 ноември 
1444 г. в борба срещу османските турци. Проектът за мавзо-
лея е дело на арх. Франгя, а парковата среда около него е съз-
дадена от Антон Новак. Открит е тържествено през лятото на 
1935 г. от Н.В. Цар Борис ІІІ и Царица Йоанна, в присъствие-
то на дипломати от официални делегации на Полша, Унгария 
и др. За изключителни заслуги към Полската държава, арх. 
Франгя е награден с високото отличие на златния орден „По-
лония Реститута”.

През 1936 г. семейството на архитекта напуска Варна и 
се установява да живее в София, където арх. Франгя става 
главен проектант на тогавашната организация „Горстрой”. 
Завръща се периодично и във Варна, където изпълнява про-
екти на частни домове и почивни станции в курорта „Св. Кон-
стантин”. По това време създава и своя научен труд „Номен-
клатурното строителство”, което претърпява две издания. С 
високата си ерудиция и любознателност, архитектът става и 
един от основателите на Научния институт на архитектите и 
инженерите в България.

По време на Втората световна война арх. Франгя е моби-
лизиран и повишен в чин капитан. Назначен е за началник на 
противовъздушната отбрана на района около Съдебната пала-
та в София през 1943 г., тъкмо в разгара на големите съюзни-
чески бомбардировки над българските градове. 

След войната постъпва на работа в Инвестиционната бан-
ка, където се и пенсионира през 1969 г. През 1978 г., по повод 
на деветдесетата годишнина от рождението на Антон Фран-
гя, Съюзът на архитектите в София организира честване, на 
което архитектът не успява да присъства поради старческа 
немощ. На 4 март 1979 г. в София издъхва арх. Антон Янев 
Франгя, едно от авторитетните имена в областта на сградо-
строенето в България. Приносът му за гр. Варна е огромен и 
все още предстои да бъде проучен и подробно документиран.
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ЛИЧНОСТИ, КОИТО ПРОМЕНИХА ВАРНА

Даниела Георгиева, Варна

Като репортер в Българската национална телевизия във 
Варна с над 10-годишен стаж и задълбочени интереси в об-
ластта на историята, туризма и процесите в развитие, открих 
една „неосветена” страна в историята на града. Това са мно-
гобройните личности, които са допринесли за неговия архи-
тектурен, икономически и културен облик и тънат в забрава. 
А за нашето самочувствие днес им дължим много – почитта и 
уважението ни, както и да предадем паметта за тяхното дело 
на следващите поколения.

 Смятам, че имаме какво да научим от грешките на предци-
те ни, да ги избягваме и да надграждаме постигнатото от тях 
в нашия живот. Дължим им почит за това, което са направили 
и точно върху този аспект фокусирам моето изследване. 

„Личностите, които промениха Варна” припомня имена-
та на хората, на които дължим европейския облик и слава 
на града ни. Тези, които имат принос днес да наричат Варна 
„морската столица” на България и въобще да има туризъм 
тук. Много са хората, допринесли за това и вероятно точно 
този факт трябва да подчертаем дебело – че успехът на всяка 
добра идея е в екипната работа. И тези, които се заемат с реа-
лизирането ѝ, трябва да гледат и действат в една посока. Тук 
съм събрала информация за някои от онези личности, които 
по един или друг начин – според заложбите си са направили 
възможно тяхната мечта да се осъществи. И те са имали не 
по-малко трудности, отколкото ние днес. Например Михаил 
Колони – като кмет на Варна често самофинансира идеите си, 
в които общинските съветници не са склонни да участват и 
приемат като високорискова инвестиция. Присмиват се зад 
гърба му, но той вярва в безпогрешния си нюх на бизнесмен 
и след като става ясно, че в крайна сметка е прав и проектът 
е работещ, го откупуват от него с общински пари – така си 
връща вложените средства.
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Да си припомним 
и други личности, 
като Кръстю Мир-
ски, който идва във 
Варна през 1878 г. и 
работи като юрист. 
Инициатор е за съз-
даване на кръжока 
„Любители на кни-
гата” и „Книжовна 
дружинка”, от кои-
то впоследствие се 
създава Варненска-
та библиотека. През 1888 г. е избран за кмет на Варна. Точ-
но тогава са изградени първите училища в града и Морските 
бани. Преди Освобождението сътрудничи на няколко вестни-
ка, издава и трудове, свързани с образованието. Във Варна ра-
боти в продължение на 40 години. 

           Михаил Колони – два пъти 
кмет, дава ход на проекти като из-
граждане на Морските бани, 
Морската градина и Пристани-
щето – все фундаментални за 
развитието града. Построява 
чешми, прави скеле на Пристани-
щето. Негова е идеята за морска и 
градска градина, за площад „Му-
сала”, където преди това е било 
гробище. Той е прозорлив, вижда 
напред в бъдещето. Прави много, 
за да се прочуе Варна като мор-
ски курорт и да се заговори за 

града като лятна столица.
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    Иван Драсов – роден е в Ло-
веч, по-късно учи в Чехия. След 
Освобождението е първият кмет 
на Ловеч, избран е и за депутат 
от Великото народно събрание, 
свикано в Търново след Осво-
бождението. Работи като окръ-
жен управител във Варна, къде-
то остава до края на живота си. 
След неговата смърт оръжията 
му са предадени на Военния му-
зей в София, документите – в 
Държавен архив – Варна. Водел 
е кореспонденция с Ботев и Ни-
кола Обретенов и оттам се раз-

бират много детайли за дейността им.

Иван Богоров – с при-
нос към предприемаче-
ството в града, основател и 
издател на първия българ-
ски вестник. Той е един от 
първите издатели на ново-
българска граматика, пръв 
съставител на голям двуе-
зичен речник и един от пър-
вите автори на пътеписи 
в българската литература. 
Богоров остава в паметта 
на народа като книжовник, 
педагог, журналист и ези-
ковед с нестандартен под-
ход в осъществяването на 
начинанията си.
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    Параскева Николау – съз-
дател на първата болница в 
града, дарил къщата си с па-
раклис до морето, дал цялата 
сума за изграждане на църк-
ва – „Свети Никола”. Завеща-
нието му е много прецизно об-
мислено и подробно описано в 
41 параграфа, като личи об-
мислянето на всеки детайл. 
Така напр. в един от тях е каза-
но, че „за основанието и раз-
криването на болницата пред-
вижда 25 000 рубли за 
постройка на един дом с 12 

стаи за отглеждане на болни, сирачета, престарели и умоли-
шени.” 

Димитър Кондов – кмет с 
принос в развитието на гра-
да. Той е политик и общест-
веник, участва в Балканската 
война и Първата световна 
война. От 1919 г. до 1921 г. е 
кмет на Варна. По време на 
мандата му се създават об-
щинските овощни градини, 
открит е и общински мага-
зин, построяват се тухларна 
и керемидарница. Като кмет 
на Варна решава пробле-
ми, свързани с разрухата от 
войната, безработицата, спе-
кулата и жилищната криза. 
Вижда в перспектива развитието на града, обръща внимание 
и на крайните квартали от градското планиране.
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    Антон Новак – През 
1892 г. по препоръка на 
тогавашния гимназиа-
лен учител във Велико 
Търново – Карел 
Шкорпил, Антон Но-
вак е назначен за гра-
динар-декоратор за 
създаването на общин-
ски градини и разсад-
ници, залесяване на 
скалистите склонове 
около града и урежда-
не на парка. По повод 

сватбата на цар Фердинанд, Новак слага началото на градска-
та градина. През 1895 г. отново по препоръка на Карел Шкор-
пил е назначен и за градски градинар във Варна. Така се ус-
тройва Морската градина във Варна.

Братя Шкорпил – 
създатели на българска-
та археология и музей-
ното дело във Варна, 
живели тук. Къщата, в 
която са живели братя-
та, се намира на улица-
та между Катедралата 
и общината – днес ул. 
„Братя Шкорпил”. Ин-
тересното за нея е, че 
е проектирана по идея 
лично от Карел Шкор-
пил. Само за 5-6 години 
те са записали и картографирали толкова много от миналото 
ни, че ние едва успяваме да го обходим.
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    Елеонора фон Ройс – втората 
съпруга на Фердинанд, след като 
първата му си отива от този свят. 
Отглежда трите му деца, влага цяла-
та крупна сума от сватбения си по-
дарък в изграждане на санаториум 
за гръдно болни деца край Варна, а 
по-късно завещава всичките си 
спестявания на болници, санатори-
уми, бедни семейства и инвалиди. 
За нея казват, че е ангел, който бди 
над България. Погребана е в двора 
на Боянската църква в София, па-

метник на ЮНЕСКО, за съществуването на който има съ-
ществен принос.

Петър Дънов – български философ, живял във Варна. Ос-
новател на духовното учение за Бялото братство, което над-
хвърля границите на България и се разпространява по цял 
свят. Хиляди негови последователи всяка година идват в стра-
ната ни, за да се докоснат до сакралните за него места – Рила 
планина и Седемте езера. Неговите идеи – смирение, вяра и 
упование в Бога – намират отклик в сърцата на хората, заради 
посланието което носят. Да бъдем добри и да се трансформи-
раме с любов.
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Петър Димков – за по-малко от година 
пребиваване във Варна оставя светла 
диря. Парк-музеят „Вл. Варненчик” е 
изграден по негова идея на мястото на 
Битката на народите, също така Аспару-
ховият вал и паметникът на Аспарух в 
парка на кв. „Аспарухово”, както и Ар-
ката на 8-ми Приморски полк. Петър 
Димков е сред създателите на Варнен-
ската филхармония.

Никола Лазаров – Той е един от 
най-големите български архитекти, 
проектирал и построил над 200 обекта 
в страната, със заслуга към 16 от къщи-
те във Варна. Всички те са паметници 
на културата – в това число сградата на 
Театъра, Икономическия Университет и 
кулата на Двореца в Евксиноград. Сти-
лът му не е традиционен за времето си, 
последовател е на еклектиката и необа-
рока.

Арх. Дабко Дабков – с принос 
към европейския вид на Варна в 
старата му част. Прави Македон-
ския дом, Турската баня, хотел 
„Мусала” (Лондон), проектира 
безплатно строежа на училище 
„Кирил и Методий”. Един от най-
ранните му проекти е Военният 
клуб, като с него той само загатва 
таланта си. По негов проект е из-
градено и сиропиталище „На-
дежда”, което се намира срещу 
Бизнес-хотела във Варна.
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Кирил Шиваров – скулп-
тор, с принос към естетска-
та среда във Варна. Баща 
му – Александър Шиваров е 
изкусен майстор-мебелист, 
награден от цар Фердинанд за 
мебелировката в двореца Евк-
синоград. Завършва художест-
вено училище за приложни из-
куства в Прага и специализира 
архитектура във Виена. Той е 
сред създателите на най-много 
войнишки паметници у нас, 
специалист по монументална-
та украса. Сред най-емблема-
тичните негови творения, част от стара Варна, са скулптурата 
„Меркурий яхнал орел” на Софийска банка на ул. „Преслав”, 
пластичната украса на ИУ във Варна и на къщата на Данаил 
Манов в центъра на града.

   Йордан Минков – природозащит-
никът, който отвоюва победа срещу 
алчните ламтежи да заобиколят пар-
ка „Златни пясъци” и спасява голяма 
част от гората от изсичане. Днес 
чешма по синия марщрут в ПП 
„Златни пясъци” носи неговото име 
и точно там се намират най-старите 
и мощни дървета в парка – на по 
100-150 години.
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     Кирил Йорданов – лекар, 
поставил началото на физио-
терапията като лечение.  Учил 
медицина в Грац, Австрия, об-
щински лекар във Варна, по-
ставил началото на физиоте-
рапията в града и 
билколечението в страната. 
Дядо на бившия варненски  
кмет със същото име. Извест-
но време живее със семей-
ството си във Виена, 
където специализира 3 меди-
цински специалности. В къ-
щата си разкрива водолечебен 
кабинет с баня и масажна стая 

с перлена вана, подводен масаж, апарат за дестилирана вода, 
кварцова лампа и с това той поставя основите на природоле-
чението в България.

Константин Дъновски – 
първият български свещеник 
във Варна. Баща на Петър Дъ-
нов. Гробът му е в двора на 
църквата „Арх. Михаил” на 
улица „27 юли”. Поставя нача-
лото на музейното дело в гра-
да. Преди век законът позволя-
ва всеки да прави разкопки за 
имане или други проучвания, 
щом подаде молба и получи 
разрешение от окръжния уп-
равител на Варна. Условието е 
местната власт да е уведомена 
кога и къде ще копае, за да се осигури надзор. Това обаче чес-
то не се спазва и така са похабени много старини.
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   Инокентий Софийски – духов-
ник, роден във Варна. Предава 
сбирката си от възрожденски ико-
ни, археологически, етнографски и 
библиографски ценности на музеи 
и библиотеки във Варна. Къщата, в 
която е живял, се намира в малка 
уличка под Театъра в посока Риту-
алната зала.

   Фриц Цвики – роден във Варна, 
откривателят на „черните дуп-
ки” – физик, с принос към астро-
номията. Къщата, в която е роден, 
и днес прави впечатление – нами-
ра се на метри от сградата на об-
щината, в долния ъгъл на градин-
ката около църквата „Света 
Петка”. Роден е в семейство на 
швейцарски емигранти. Баща му 
е бил почетен консул на Норве-
гия във Варна, майка му е чехки-

ня. Познанията си по физика придобива в Цюрих, Швейца-
рия, а кариерата си развива зад океана – в САЩ, където прави 
и всички важни за астрономичната наука открития. Изключи-
телно интересна личност.
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    Борис Георгиев – художник, ро-
ден във Варна, по-късно световно 
известен. Живописец и график. За-
вършва живопис в Императорската 
художествена академия в Санкт Пе-
тербург и Баварската кралска акаде-
мия в Мюнхен. Живее и работи в 
България, Италия и Индия. Рисува 
портрети на Владимир Димитров-
Майстора, Петър Дънов, Махатма 
Ганди, Джавахарлал Неру, Алберт 
Айнщайн. Негови картини са прите-
жание на национални и частни худо-
жествени галерии по целия свят. 

Подписвал е картините се като: Борис Георгиев от Варна. 
Градската художествена галерия във Варна носи неговото 
име.

Георги Велчев – 
художник-маринист 
от Варна, неговото 
име носи филиал на 
Градската художест-
вена галерия. Той е 
новатор в изобрази-
телното изкуство от 
20-те години на ми-
налия век. Къщата 
му е в историческия 
център на града, дарена е от близките му за галерия. Неговата 
страст за рисуване е морската стихия с всичките ѝ нюанси и 
настроения. Пътешественик по душа, живял голяма част от 
съзнателния си живот и в Америка, но в края на живота си се 
завръща отново във Варна.
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      Добри Христов – музикант, 
чието име днес носи Национално-
то училище по изкуствата във Ва-
рна. Роден е тук, но е изпратен да 
учи в Прага, където постъпва като 
ученик на известния композитор 
Антонин Дворжак. Написал е ог-
ромен брой солови и хорови пес-
ни, всеки български хор днес има 
в репертоара си негови произведе-
ния, които изпълнява. За значи-
мостта на творчеството му говори 
красноречиво фактът, че ликът му 
е поставен на банкнотата от 500 лв.

     Светослав Обретенов – днес 
името му носи конкурс с тради-
ции, който се провежда всяка го-
дина в Провадия. За него знаем, че 
е бил композитор във Варненския 
театър „Морски звуци”, диригент 
на хор, автор на множество камер-
ни симфонични и хорови изпъл-
нения. Автор е на десетки песни 
за детски и смесен хор, пише и ре-
волюционни, както и солови пес-
ни.
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     Велико Христов
Кмет на Варна след Освобож-

дението за една година. Роден е в 
Еленския край – с. Неделковци. 
Заема се с хигиенизирането на 
Варна и нейното благоустроява-
не. Застила с калдаръм някои от 
основните улици, създава смети-
ще, поставя допълнително 200 
фенера по улиците. Създава па-
зар и първата Пожарна команда. 
Регулира пазарните цени, отделя 
средства за учебно настоятелство.

Данаил Манов
Основател на лозарския синдикат в града. Собственик на 

ъгловата сграда до хотел „Черно море”, на бул. „Княз Борис I” 
53 и ъгъла с булевард „Сливница”. Проектирана е от арх. Даб-
ко Дабков през 1925 г. – същата година, когато Варна е обяве-
на за морски курорт. Данаил Манов проявява търговски нюх 
и инвестира в тази сграда, предназначена за жилище, ресто-
рант, хотел с 28 стаи (сключва договор с полска туристическа 
агенция „Орбис” и осигурява заетостта на леглата през ку-
рортния сезон.) По-късно е национализирана.
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Защо ви изброих всичко това – по имена, с години и други 
детайли? За да си припомним, че предизвикателствата са раз-
лични в различните епохи, но така или иначе ги има. Както и 
съмнението, отричането и други спъващи развитието факто-
ри. Защото тези хора са изправили града буквално от нищото 
и то до степен да е видим за света и много хора да поискат да 
го посетят. Те са работили тук в годините след Освобожде-
нието и са успели. Без голям опит, без много пари, но с мно-
го хъс за добра промяна. Това изследване цели да ни покаже, 
че и ние можем да променим живота си, ако не го харесваме 
такъв, какъвто е, щом тези хора са се справили от „нулата”. 
Всеки от нас може да промени нещата към по-добро, ако иска, 
вярва и положи усилия. Аз вярвам, че това е „рецептата”.
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ДУХЪТ НА ИНДИЙСКИЯ ВОДАЧ МАХАТМА 
ГАНДИ, ОТРАЗЕН В НЕГОВИЯ ПОРТРЕТ, 

НАРИСУВАН ОТ ХУДОЖНИКА 
БОРИС ГЕОРГИЕВ ОТ ВАРНА ПРЕЗ 1935 г.

Пламена Димитрова-Рачева,
Директор на Градска художествена галерия 

„Борис Георгиев” – Варна

На 11 ноември 1931 г. художникът Борис Георгиев от Варна 
(1888-1962) отпътува с кораба „Pilsna” от Триест за Индия. В 
пристанището на Бриндизи, изпратени от голяма тълпа народ, 
към пътниците на кораба се присъединяват Махатма Ганди и 
неговият син, които се завръщат от конференцията в Лондон 
за осъществяване на конституционни права на Индия.

Борис Георгиев описва запознанството си с Махатма 
Ганди така: „Унесен в моите мисли, аз не забелязах как сме 
пристигнали в Бриндизи. На парахода има голямо оживление 
и всички чакат с нетърпение пристигането на най-великия чо-
век на Индия, Ганди, който ще пътува с нас до Бомбай. 

Голяма тълпа от любопитни се събра на пристанището, за 
да приветства и види този необикновен духовен вожд на Ин-
дия. След малко пристигнаха няколко автомобила и измежду 
слизащите от тях хора веднага можеше да се различи типич-
ната фигура на Ганди, завита в бяла вълнена тога”.

В Индия художникът остава пет години, като пътува из целия 
континент, за да опознае културните и духовни ценности на 
тази древна цивилизация. „Необходимо ми беше чрез пъту-
ване из цяла Индия – казва той – да се запозная със страната, 
да асимилирам нейния дух, да създам от преживените 
впечатления и емоции – в един голям цикъл художествени 
произведения, отразяващи чрез символи, вдъхновени от 
живота в Индия  чувствата, скръбта, копнежите и надеждите 
на човешката душа”.
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Махатма Ганди на кораба „Pilsna”

За подготовката си да нарисува портрет на Махатма Ганди, 
художникът Борис Георгиев пише в едно от своите писма 
през 1935 г.: „Работя много усилено, за да мога да подготвя 
моето завръщане в Европа. Все още съм в Делхи, но скоро ще 
предприема пътуване из Южна Индия. Миналата седмица бях 
в Маганвади ашрам, за да се видя с Махатма Ганди. Прекарах 
при него цяла седмица и му скицирах портрет, който ще ми е 
необходим за една от моите картини. Изпращам Ви репродук-
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ция на тази рисунка. За съжаление, точно преди да го посетя, 
той се разболя тежко и затова имах съвсем малка възможност 
да беседвам с него, но атмосферата беше необикновена и аз 
никога няма да забравя своето посещение там”.

 

Махатма Ганди в Маганвади ашрам
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Маганвади ашрам

Когато през  декември 1935 г. Борис Георгиев гостува на 
Махатма Ганди в Маганвади ашрам до Уарда, той му показ-
ва предварителните си ескизи и варианти за монументална-
та картина, която подготвя с названието „Среща с париите в 
Индия” или „Дъридра Нараяна”. Тогава му прави два порт-
рета. За това свое преживяване казва: „Голяма е радостта 
на художника, когато има случай да се среща с велики 
представители на човечеството и когато му се отдаде да 
отрази в портрет тяхната душа”. Днес единият от портретите 
на Ганди е в колекцията на Националната галерия за модерно 
изкуство в Делхи, а другият, дарен през 2018 г. от осиновената 
дъщеря на художника – г-жа Вирджиния Джакомети от 
Италия – е в колекцията на Градската художествена галерия 
„Борис Георгиев” на град Варна. И двата портрета на Махатма 
Ганди са изпълнени в една техника, сангин върху цветен 
картон. Само надписите на санскрит и латиница ги отличават 
един от друг. На портрета от Градската галерия във Варна, долу 
в средата има авторски подпис на художника – Boris Georgiev 
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/Wardha/ 12.XII.35. До него вляво е поставен собственоръчно 
изписан текст на хинди от Махатма Ганди, който може да се 
преведе – „В нозете на бедния Нараян” или по смисъл – „Най-
висшето божество се таи в божествената сила на бедния 
народ” и подпис (Махатма Ганди). 

Портрет на Махатма Ганди от Борис Георгиев, 
декември 1935 г., в ГХГ – Варна
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Този текст на Махатма Ганди е свързан с  древна легенда, 
която накратко гласи, че един цар имал всичко, но бил 
нещастен. Кланял се и се молил на всички богове, но резултат 
нямало. Докато един ден го посъветвали да се поклони в 
храма на бедния и изстрадал народ (т.е. да падне в краката 
на народа). Едва тогава царят постигнал спокойствието и 
щастието, за което мечтаел.

Желанието на Борис Георгиев да направи портрет на 
Махатма Ганди е продиктувано от възможността да опознае в 
диалог с него идеите и философията на тази велика историческа 
личност. Портретният образ е предаден с прецизна рисунка, 
като е акцентирано върху характерните особености на лицето. 
Рисунката е щрихова, положена е с лекота, изображението е 
пластически разработено с внимание към изразителността на 
детайла. Портретният образ е предаден допоясно и в профил. 
Молитвено събраните ръце, с допрени върхове на пръстите, 
леко сведеното напред лице на Махтма Ганди отразяват едно 
общо състояние на духовна концентрация, познато за Анджали 
мудра. Емоционалното внушение на портрета е подсилено от 
реалистичната правдивост на образа. Зад замъглените стъкла 
на кръглите очила се усеща силата на погледа и на цялата 
събрана вътрешна и духовна енергия на голямата личност. 
Портретът на Мохандес Крамчад Махатма Ганди (1868 – 
1948) е дарен на Градската художествена галерия „Борис 
Георгиев” – Варна през 2018 г. от осиновената му дъщеря, 
г-жа Вирджиния Джакомети от Италия. Той е един от малкото 
художествени портрети на Ганди, създадени преживе. 

Борис Георгиев прави портрета на Махатма Ганди в 
неговия ашрам Маганвади в Уарда в края на 1935 г., с 
желанието да опознае в диалог с него духовната му сила на 
водач, реформаторските му идеи и неговата философия на 
ненасилието Аhimsa, която е довела до независимостта на 
Индия през 1947 г., без да бъде дадена нито една жертва. В 
негово лице художникът вижда баща на Народа на Индия 
и велика историческа личност – великан сред водачите на 
Индия. Общуването на Махатма Ганди  с Борис Георгиев дава 
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на художника вдъхновението да сътвори произведения, израз 
на истинска човечност.

В едно свое интервю Борис Георгиев определя Махатма 
Ганди „като великан сред водачите на Индия, с който има 
възможност да беседва често”. За портретите, които рисува 
на големите политически и духовни личности на Индия през 
1931-36 г. той разказва: „Чрез интуицията, която обладавам 
като портретист, аз можах да схвана, да прочета много от тях-
ната душа, за да разбера по-добре делото на всеки от тях”. В 
каталога към изложбата си във Венеция през 1947 г. Борис 
Георгиев дописва следното за портрета на Ганди: „Велики-
ят апостол Ганди, вдъхновен от идеалите на Христос (чрез 
Толстой), посвети живота си на освобождението на нещаст-
ните парии и на независимостта на Индия. Проповядвай-
ки идеала за ненасилието ”Аhimsa”, той е освободил 400 
милиона индийци от чуждо иго, без да бъде убит нито един 
човек.  Брамините го убиха, както Христос беше убит, защото 
проповядваше освобождението на париите от чудовищните 
норми на браманците”.

Пътуването на художника Борис Георгиев до Индия 
през 1931 г. е било необходимо за еволюцията на етичния 
и социалния му мироглед. Стъпвайки на индийска земя, за 
себе си той търси обяснение на онова практическо отношение 
към проблемите на света, които социалните и религиозни 
реформатори на индийското човечество от Буда до Ганди се 
мъчат по други пътища и с други методи да разрешат.
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ХРОНОЛОГИЯ ЗА ИЗГРАДЕНИТЕ 
КОМИТЕТИ ЗА ГРОБА НА ЛЕВСКИ 

Николай Иванов, Велико Търново

Организирането на тържествата по повод отбелязването на 
кръгли годишнини от рождението на Васил Левски показва 
кампанийност – една от негативните страни на българския 
обществен живот. Цялата шумотевица и интерес мигом сек-
ват след приключването на тържествата.

За всяка нова годишнина за Апостола се сформират нови 
инициативни комитети, на мястото на провалилите се пре-
дишни, като се подменят и членовете на състава им. В тях 
се включват личности, които насочват усилия да постигнат 
главната цел – да намерят гроба на Васил Левски. Характерно 
за дейността на някои от тях е царящият импулсивен ентуси-
азъм без заплащане за положения труд, отсъства методическа 
последователност и склонност към прибързани изводи. 

Тази негативна проучвателска тенденция е нарушена едва 
през 1936 г., когато бившият адютант на Борис III, полковник 
Петър Куюмджиев, предприема издирвателска работа в под-
чиненото му Отделение за военни музеи, паметници и гро-
бове. Той успява да подбере правилните специалисти сред 
подчинените си, за да изследват, анализират и систематизират 
всички документи и източници за това къде е погребан Лев-
ски. Неговите усилия се увенчават с успех. Юристът, отбиващ 
военната си служба, Александър Запрянов успява да открие 
и извади костите на Левски и Бенковски. Това се случва три 
седмици след приключването на кампанията за тържествата 
за 100-годишнината от рождението на Левски при ремонт на 
канализацията на ул. „Даме Груев” № 6. Фанфарите са зам-
лъкнали в началото на месец август 1937 г. А. Запрянов из-
важда костите на Левски и Бенковски и ги предава на полко-
вник Куюмджиев. 

Тук трябва да се позовем в кратък вариант на хронологията 
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на създаването на комитетите по издирване гроба на нацио-
налния герой, отразена в книгата на Марин Калонкин „Вели-
чието на Васил Левски”, издадена през 2008 г.

„... В Отделението за военни музеи, паметници и гробове 
към Министерството на войната при събиране и обобщаване 
на материалите. Съхранени са 206 писмени материала в обем 
от 326 листа и 35 статии от различни вестници. Освен това 
извършени са разкопки и са събрани материали, проучена е 
цялата литература, излязла до 1937 г. за Васил Левски.

Писмените документи могат да се систематизират по след-
ния начин: материали от Народния комитет „Васил Левски”, 
създаден през 1922 година; материали от Общогражданския 
комитет за издирване гроба и костите на Васил Левски, създа-
ден през 1937 година; материали, събирани директно от Ко-
мисията, създадена в Отделението за военни музеи, паметни-
ци и гробове.

Тези материали представляват: протоколи от различни за-
седания на Софийската община, Общогражданския комитет 
и други органи и организации; свидетелски показания на съв-
ременници, познаващи Васил Левски; сведения, предадени 
по спомени; документи от различни институти и институции; 
данни от разкопки и медицински анализи; публикации във 
вестниците по този въпрос.

Основателят на Народния комитет „Васил Левски” от 
1922 г. господин Кацел Бурски на 23 март 1937 г. е предал 
в отделението сведенията, получени от хора, които са позна-
вали Васил Левски и са били в София по време на неговото 
обесване на 19 февруари 1873 г. Тези сведения са изключи-
телни!

... Привлечен е Петър Попов, карловец, подпредседател на 
Софийския окръжен съд и пръв председател на Народния ко-
митет „Васил Левски”...

През 1937 г. е изграден Граждански комитет по издирване 
гроба и костите на апостола Васил Левски. Идеята е свързана 
отново с честване 100 години от неговото рождение, с нере-
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шения проблем от Народния комитет, създаден през 1922 г., 
и с големия интерес по него, проявяван непрекъснато от бъл-
гарската общественост. Общогражданският комитет започва 
работа с убедеността, че е крайно време да се отговори на из-
ключителния интерес. Задачата се приема действително като 
общонационална. Отчитат се и огромните трудности, които 
трябва да се преодоляват. Членове на Общогражданския ко-
митет са: Георгиев Ц. В., Каролев Св. Р. – съдия, Коледаров 
Ст. Н. – публицист, д-р Намичев Я. Сл. – хуманен лекар, Ста-
нев Никола –историк, Стойчев Ст. Н. – журналист, Хитов Ал. 
П. – адвокат, Черкезов Г. Ив. – учител художник, д-р Цонев – 
редактор във в. „Ла парол бюлгар”. Съобщавам имената им 
така, както са записани в протокола. 

... Комитетът започва работа на 1 август 1937 г. и завърш-
ва на 24 август същата година. През това време е провел 9 
заседания и всички са протоколирани. Събрал е сведения от 
различни хора, публикации от вестниците, има и свои изводи. 
Малкото време, през което работи комитетът, само 25 дена, не 
му е позволило да направи по-съществени изследвания. В ра-
ботата му прозира прибързаност, притеснение, недостатъчна 
прецизност, до голяма степен самоувереност, дори категорич-
ност. Задоволил се е с малко сведения, върху които прави ана-
лизи и изводи. Въпреки това събраните сведения имат опре-
делено място в изясняване на въпроса. Именно този комитет 
е събирал материали от по-обикновени хора...

... На основата на получените писмени сведения, на раз-
говорите с отделни хора, на личните проверки, направени от 
членовете му, Комитетът решава, че не е необходимо повече 
да се търсят доказателства. Намерените са достатъчни, за да 
се направи вече казаният извод, че гробът на Васил Левски е в 
горния край на ул. „Чаталджа” и че никакво препогребване не 
е имало. Разбира се, членовете на Комитета са се основавали 
и на направеното по-рано изследване от Гражданския комитет 
„Васил Левски”.

Въпреки че на пръв поглед изводите са направени бързо, 
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те се оказват верни. Те съвпадат с изводите на другите ин-
ституции, работили по същия проблем. А в действителност 
съществени доказателства за други изводи няма.

Паралелно с Общоградския комитет изследване прави и 
ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА ВОЕННИ МУЗЕИ, ПАМЕТНИЦИ И 
ГРОБОВЕ при Щаба на армията. Огромната издирвателска, 
събирателска и анализаторска работа по проблема извършва 
именно това отделение. Събраните материали са най-значи-
мите и те действително са документални извори за изяснява-
не на въпроса.

Отделението започва издирвателска работа по този про-
блем през есента на 1936 г. като част от подготовката за чест-
ването на 100-годишнината на Васил Левски. Изпратени са 
писма с молба да се предоставят всякакви сведения и данни, 
каквито има за В. Левски, до:

– кмета на столицата и до други служби от общината;
– председателя на Българската академия на науките;
– Министерството на вътрешните работи;
– Светия синод и до Светата Софийска митрополия;
– главния мюфтия на мюсюлманските религиозни общно-

сти;
– председателя на израилтянската консистория в България;
– председателя на Карловската земляческа дружба в Со-

фия;
– кмета на гр. Карлово;
– председателя на Дружеството на софийските кореняци;
– председателя на спортния клуб „Левски”; както и
– персонални писма до близки съвременници на Васил 

Левски и други граждани.
...Първите писма тръгват към адресантите на 2 октомври 

1936 г.
Разчитайки и на земляческите чувства, а не само на нацио-

налните патриотични инициативи, първото писмо под №2569 
от 2.10.1936 г. е изпратено до Председателя на Карловската 
дружба в София. Той отговаря с писмо №199 още на 29 ок-
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томври с.г. С него информира, че са помолили всички свои 
членове да събират данни и да ги предадат своевременно. На 
11 февруари 1937 г. председателят изпраща друго писмо – № 
24. В него пише, че търсенето се е забавило много, защото 
съвременниците вече не са живи, направено е многократно 
изменение на нивелацията и са заличени всички следи. Из-
дирванията няма да доведат до положителни резултати. Но за 
никакво препогребване и дума не става.

Отделението е смятало, че турската общност ще има по-ши-
рока информация по въпроса, че е възможно да има и някак-
ва документация, затова още на 2 октомври 1936 г. изпращат 
до главния мюфтия на мюсюлманските религиозни общно-
сти в царството писмо №2570, с което молят: „...посредством 
разпит на стари турци, ходжи и други жители на столицата и 
съвременници на събитието или пък посредством извадки из 
своите регистри, дневници и книги да се помъчи да се добе-
ре до най-верни данни относно точното място на въпросния 
гроб”. Отговорът е изпратен с писмо № 2023 от 29.12.1936 г., 
в което се казва: „Главното Мюфтийство уведомява Почита-
емото министерство, че въпреки положените грижи, не можа 
да намери човек, който да знае гроба на Васил Левски”. И 
това навярно е така, но за писмени документи не става и дума 
в писмото отговор.

НА 2 ОКТОМВРИ 1936 Г. Е НАПИСАНО ПИСМО ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО НА СОФИЙСКИ-
ТЕ КОРЕНЯЦИ. ОТ ТОВА ДРУЖЕСТВО ОТГОВОР НЯМА. 
ТО Е ЕДИНСТВЕНОТО, КОЕТО НЕ ПРОЯВЯВА ИНТЕРЕС 
КЪМ ПРОБЛЕМА.

На същия ден, 2 октомври, е изпратено писмо и до предсе-
дателя на спортен клуб „Левски”. В писмото се отправя молба: 
„…посредством юношеската изобретателност, неотслабнала-
та енергия, настойчивост и благородна амбиция на всички 
членове на спортния клуб „Левски” се помъчете да откриете 
истинското, сегашно гробно място на своя велик патрон”. От-
говорът на дружеството е от 7 януари 1937 г. Те пишат, че до 
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този момент нищо положително не са открили. И съобщават, 
че издигат паметник на Васил Левски на игрището си, който 
ще се открие за 100-годишнината на Апостола...

Комисията при Министерството на войната изпраща писма 
до Светата Софийска митрополия и до Светия синод. Тяхната 
информация се очаква с особено вълнение и нетърпение, тъй 
като оттам може би ще се посочи, че Васил Левски е погребан 
в църквата „Св. Петка Самарджийска”.

Писмото до Светата Софийска митрополия е с № 1506 от 
12.V.1937 г. В него се казва: „Преди да се заключи за най-
вероятното място на гроба на дякона, моля да се съобщи в 
Отделението, ако Светата митрополия, която е съществувала 
и тогава като църковен институт, има ли останали някои пис-
мени данни по въпроса, оставени от съвременници свещено-
служители, или каквито и да било сведения по спомени на 
служащи или граждани”. На 27 май с.г. с писмо № 1745 отно-
во е направена настойчива молба да се отговори на поставе-
ните въпроси. Светата митрополия изпраща с писмо № 2651а 
на 28 май 1937 г. следния отговор: „Съобщаваме Ви в отговор 
на писмото под отсрещния №, че в Светата Митрополия няма 
данни, които интересуват почитаемото министерство.” Пис-
мото е подписал За Софийски Митрополит, Знеполски епис-
коп (подписът не се чете).

Писмото до секретариата на Светия синод има № 1509 от 
13 май 1937 г. В него се казва: „Преди да се заключи за най-
вероятното място на гроба на дякона, моля да се съобщи в От-
делението дали в Светия синод – Централния наш църковен 
институт – има запазени писмени данни по въпроса, останали 
от съвременници или придобити впоследствие”. На 27 май 
отново с писмо се настоява да се даде отговор. В отговора на 
Светия синод, изпратен на 2 юни 1937 г. под №  4166, се казва: 
„Съобщава Ви се, че в Св. Синод и в Св. Софийска Митро-
полия няма писмени данни за мястото, гдето е погребан Лев-
ски”. Писмото е подписано от Секретар на Св. синод (името 
не се чете) и от стобийски епископ (името не се чете)...
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Отговорът на БАН е много бърз. На 22.1.1937 г. те пишат, 
че: „... мястото и датата на обесването на Васил Левски са ус-
тановени още по-рано и досега не са изнесени в Академията 
нови данни, от които се вижда, че установените по тези въ-
проси мнения трябва да се изменят”. За гроба на Левски няма 
отговор, затова на 26.1.1937 г. изпраща се ново писмо до БАН 
с молба да се съобщи дали има данни за гроба на В. Левски. 
Сега отговорът на БАН е: „...Академията не разполага с ни-
какви сведения по този въпрос. Такива сведения може би ще 
могат да се получат от кметството”. Този отговор също бързо 
е даден, още на 5 февруари 1937 г.

Българската академия на науките явно не е искала да се 
занимава с този проблем. Струва ми се, че те не са го оценили 
цялостно. За тях навярно той не е съществувал като проблем. 
Той е изяснен. Още тогава се е знаело мястото на погребение-
то, било е ясно, че след толкова строежи в района не могат да 
се намерят тленните останки на Апостола и е неоправдано 
отново и отново да се имитира търсене и да се провокират 
противоречиви становища. А може би и това, че държавата не 
е поддържала гроба на Левски след Освобождението, също 
е било неприятно. Така погледнато, те са прави, но в същото 
време Академията е тази институция, която би трябвало след 
продължителни проучвания да даде последно и неоспоримо 
становище. А е имало какво още да се направи.

Факт е, че и тогава не е било напълно ясно дали паметни-
кът на Левски не е всъщност мавзолей, дали не е изпълнено 
решението на Софийската община костите на Васил Левски 
да се положат в неговите основи. 

Кореспонденцията, разменена между Отделението за воен-
ни музеи, паметници и гробове и дружествата, религиозните 
общности и държавните и научни институции и т.н., е прави-
лен подход за извършване на паралелно проучване с Граждан-
ския комитет за издирване на сведения за гроба на Апостола. 
Съдържанието на писмата и отговорите на запитванията са 
анализирани подробно от Калонкин, което показва наличи-
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ето и на безотговорно отношение към този важен за нацията 
проблем.

Озадачава като пример формализмът, проявен в светкавич-
ните отговори  на запитванията на академичните среди на 
БАН. Оказва се, че българските учени отговарят и проучват 
въпроса в рамките на три дни, което говори за това, че справ-
ката е направена повърхностно, без се проучат детайлно на-
личните архивни документи. Първото писмо до председателя 
на БАН е изпратено на 18 януари 1937 г. Академиците, дър-
жащи се като незаинтересовани чиновници, не пропускат да 
прехвърлят проблема към музея на Софийската община.

Макар и със закъснение, Марин Калонкин, бившият ди-
ректор на НВИМ, намери сили и прояви гражданска смелост, 
като направи следния извод за работата на БАН през далечна-
та 1937 г.:

„Ако тогава БАН с нейните научни звена е проявила по-
голяма отговорност, е могла да доведе работата докрай  и да 
спре по-нататъшното и днешното дирене и днешните диску-
сии, които понякога излизат извън нормите на истинското на-
учно обосноваване и доказване.”1

Констатациите на М. Калонкин са още по-крайни и осъди-
телни за негативните тенденции за проучването сред акаде-
миците: „…и е неоправдано отново и отново да се имитира 
търсене и да се провокират противоречиви становища.”2

Нотки на формализъм се долавят и в отговора на спортен 
клуб „Левски”. Сред всички, до които са изпратени писма за 
събиране на сведения за гроба на Левски, най-безотговорно 
е отношението на Клуба на старософиянците. По нагъл на-
чин те дори не отговарят на писмото, сякаш дружеството „Ив. 
Денкоглу” на коренните жители на столицата не откликва на 
запитването, но при други случаи, щом трябва да се демон-
стрира публична показност и присъствие на обществени съ-

1 Калонкин, М. Величието на Васил Левски. С., 2008, с. 132.
2 Пак там.
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бития, те са там. 
Не пропускат да се покажат след няколко години, когато се 

включват в шпалира при погребението на Борис III. За това 
съдим от съобщение във вестник „Зора”. Излъскват медалите 
си, групират се и се завъртат около двореца:

„Нареждания отъ организациите
Отъ д-вото иа старософиянци 
Настоятелството на д-во „Ив. Н. Денкоглу” нарежда: Днесъ 

всички старософиянци, точно на 7 и половина часътъ да се 
явятъ на пл. „Св. Неделя” задъ Княжевската трамвайна ча-
калня, въ тъмно облекло и съ ордени, който има, за да отидат 
заедно на отреденото място на бул. „Мария Луиза”, между 
улиците „Трапезица” и „Нишка”.3

Ала сериозното отношение на еврейската общност към 
проблема за установяване на мястото, бесилката и гроба на 
Левски може да ни послужи като поучителен пример как се 
върши работа. Диаметрално противоположният подход към 
проучването на проблема може да ни покаже и защо е велик 
израелският народ в своите начинания. Еврейската консис-
тория добронамерено, продължително и детайлно се заема с 
въпроса, извършва разпити на съвременници на събитието. 
Намират се очевидци както за точното място на бесилката на 
Апостола, така и подробности за погребението на обесените 
въстаници около параклиса при  Министерството на земеде-
лието, където е погребан Левски.

Резултатите на това проучване на еврейската общност 
трябва да бъдат пример за българския народ, който най-сетне 
трябва да си направи съответните изводи защо е в положение-
то, в което се намира, и за отношението му към историческата 
памет за националните герои.

Сериозното отношение на Централната еврейска консисто-
рия към отправената молба от Отделението за военни музеи, 
паметници и гробове за събиране на данни за гроба на Левски 

3  В-к Зора, бр. 7, 257-5, 5 септември 1943.  
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е показателно за отговорността на общността към историче-
ското наследство на България. Затова са ефективни и резул-
татите от проведеното най-продължително проучване сред 
свидетелите на обесването на Апостола. 

ПОЛКОВНИК КУЮМДЖИЕВ4 ИЗПРАЩА НА 5 ОКТОМ-
ВРИ 1936 Г. ПИСМО ПОД № 2686 ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ЕВРЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ФРОНТОВИЯ ОФИЦЕР АВРАМ 
ТАДЖЕР.5

Писмото е с искрена молба към колега, чувства се стаена 
надежда, че ще даде резултати. 

Обстоятелствено полковник Куюмджиев изказва за първи 
път идеята как възнамерява отделението да обособи този гроб 
с подходящ паметен знак и колко е важно разрешаването на 
този проблем за самочувствието на българския народ. 

Точно това днес група патриоти иска да направи кметът на 
София, а не да се паркира върху гроба на Левски.

Полковник Таджер оправдава надеждите на колегата си. 
Той е уважаван герой от войната, с голям обществен автори-

4 Петър Георгиев Куюмджиев, р. 23.02.1888 г. в Шумен, подполко-
вник 2.08.1908 г., поручик 21.09.1911 г., кап. 27.02.1918 г. ... служил 
в 4-и артилерийски полк, ординарец на царя. Офицерски корпус в 
България, София, 1996, с. 161.
5 Аврам Перец Таджер, роден на 15.07.1872 г. в София, женен, 
с 2 деца, подпоручик 01.01.1896 г., поручик 01.01.1905 г., майор 
14.07.1913 г., подполковник 05.10.1916 г., полковник 02.11.1919 г., 
служил в 15-и п. полк, 16-и п. полк, пом.-интендант в Македонска-
та областна инспекция, началник на 15-о военно окръжие. Уволнен 
през 1920 г., В: Офицерският корпус в България 1878–1944. т.5, 
1996, с. 298. 

Член на делегацията на Александър Стамболийски на междуна-
родната конференция в Швейцария след Първата световна война. 
Включва се като доброволец в края на Втората световна война, из-
пълнявайки щабна длъжност. Изселва се в Израел и живее до края 
на живота си в град Яфа.
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тет и влияние, награден с ордени и медали за достойната си 
служба на Българската държава.

Полковник Куюмджиев изтъква, че стремежът на подчине-
ните му да се открият гробовете на всички национални герои 
се натъква на необходимостта да се открие гробът и на Васил 
Левски. Очертава и изследователската методика на ценното 
съдействие от консисторията посредством разпит на стари 
израелтяни, съвременници на събитието, извадки от своите 
регистри, дневници и книги да се доберат до най-верни данни 
относно точното място на въпросния гроб.

Началникът на отделението съобщава към кои други дру-
жества, институции и организации се е обърнал за съдей-
ствие. Не пропуска да спомене пред колегата си, че се ласкае 
от надеждата, че всичко, което е във възможностите му, ще 
бъде направено, за да се добие най-положително сведение за 
сегашното място на гроба на Васил Левски.

Председателят на еврейската общност се заема отговор-
но с поставената му задача. Тук няма претупване на въпро-
са, чиновническо отношение или светкавични отговори без 
съществено проучване, както са направили другите запитани 
дружества и организации, БАН и т.н.

Разпитването на свидетелите, които помнят събитието, 
проверката на архивите изисква време. Полковник Таджер ра-
боти усилено за разрешаването на проблема, който е от важно 
значение за българската нация и изпълнение на последния за-
вет на Левски да се знае поне къде е гробът му. Изминават 
близо три месеца: упорита дейност на ръководството на ев-
рейската общност по изследване на проблема.

В края на годината полковник Куюмджиев изпраща ново 
писмо №3739 с дата 25 декември 1936 г., с което пита има ли 
някакви резултати от издирването на нови факти.

Няколко дни след това председателят на еврейската кон-
систория изпраща до отделението писмо № 626 от 5 януари 
1937 г., в което съобщава за извършеното проучване. Резулта-
тите са оптимистични. По редица съображения разделям пис-
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мото условно на две части съобразно данните в него.
ИЗДИРЕН Е ОЧЕВИДЕЦЪТ НА ОБЕСВАНЕТО НА ЛЕВ-

СКИ – БЕНЯМИН ЦАФРАТИ. ТОЙ  СВИДЕТЕЛСТВА, ЧЕ 
БЕСИЛКАТА Е БИЛА В ЪГЪЛА НА ПЛОЩАДА, КОЙТО 
СЕ ЯВЯВА КРАЙ НА ДВОРА НА ГИМНАЗИЯТА, ПРЕВЪР-
НАТА ПО-КЪСНО В СГРАДА НА МЕДИЦИНСКИЯ ФА-
КУЛТЕТ.

Втората част на писмото включва показания за онези евреи, 
които наблюдавали погребението на екзекутираните въстани-
ци от Априлското въстание от края на еврейското гробище, 
което граничи с християнското до днешното Министерство 
на земеделието. Те се покриват напълно като подробности и 
потвърждават детайли от погребението на Левски, съобщено 
от очевидеца Ст. Маринов.

Досега в българската историческа наука е цитирана час-
тично само втората част на писмото с коментар от Радка Стоя-
нова в статията „За лобното място и гроба на Васил Левски”.6 
Това посочване на еврейските показания е половинчато и не-
изследвано детайлно, защото се спира само на последните из-
речения от втората му част, където става дума за погребението 
на Апостола в християнските гробища. Бенямин Цафрати и 
неговите обстоятелствени показания, потвърждаващи точно-
то място на бесилката, дублиращо се в показанията на други 
очевидци като Ив. Пейчович, Ст. Маринов и др.:

„Стари евреи, съвременници на събитието, които не са 
знаели къде е гробът на Левски, съобщават че „турците след 
обесването на когото и да било, а особено на четници не са 
позволявали на никого да присъствува и да гледа кой къде ще 
бъде погребан”. Доколкото си спомнят тия хора, погребение-
то на четниците е ставало извън града, без никаква служба 
и церемонии, като често пъти в един гроб са погребвали по 
няколко души наведнъж. (Архив ЦМНА — инв. №407, л. 255. 

6 Стоянова, Р.  За лобното място и гроба на Васил Левски – Музеи 
и паметници на културата, 1965, № 3, с. 18.
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Писмо № 625 от 5.I.1937 на Централната консистория на ев-
реите в България до Министерството на войната, Отдел за во-
енен музей, паметници и гробове.)7

Още по-голямо недоумение буди фактът, защо Радка Стоя-
нова не цитира други документи от архива за Васил Левски, 
съхраняван в НВИМ, след като е имала достъп до тях. В пап-
ка № 6 има цяла колекция от държавна кореспонденция меж-
ду държавните институции как полковник Куюмджиев пре-
дава извадените кости на Левски и Бенковски за изследване 
в Института по анатомия. Там се съдържат и спомените на 
полковник Маринов, който като очевидец присъства на по-
гребението на Васил Левски при параклиса в християнските 
гробища, който днес е Министерство на земеделието на ул. 
„Даме Груев” № 6.

Всичко това налага чрез възстановка по новопубликувани 
документи да се съпоставят данните от писмото, изпратено от 
полковник Таджер. 

През 1937 г. лекарите от еврейската болница са изненада-
ни, когато изследват извадения от гроба скелет на Левски и 
виждат, че там има още един череп.

Това се оказва така, защото 4 години след погребението на 
Левски отрязаната глава на Бенковски е положена в гроба на 
Апостола. За да изясним този въпрос, трябва да проследим 
хронологията на събитията.

Сред съвременните историци съществуват противоречиви 
мнения за спомените на Стоян Заимов. Затова ще се спрем 
само на онези от тях, в които разказва за срещите си с не-
посредствени свидетели, участвали в драматичните съби-
тия. В случая ще цитирам следните сведения от разпитвани 
очевидци. Единият е отец Кирил, кръстоносецът на „Хвърко-
ватата чета”, с когото е заедно в килия №4 в Цариградската 
тъмница.

На 12 август (стар стил – б.а.) 1888 г. пред новостроящия се 

7 пак там, с. 23.
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паметник на Левски, с помощта на майор Дичев и подполко-
вник Бояров, Заимов успява да предразположи Иванчо Пен-
чович да разкаже подробности по осъждането на Апостола и 
да покаже точното място на бесилката.

Проф. Милен Куманов при едно обсъждане изрази голяма 
критичност към достоверността на написаните исторически 
факти в мемоарите на Ст. Заимов. Според неговото становище 
принципното положение изисква, че за да се приемат за верни 
спомените, посочените факти в тях трябва да бъдат потвърде-
ни поне от още един свидетел, присъствал на събитието.

Поради тази причина проверих методите на работа и пре-
цизност на Ст. Заимов спрямо автентичността на разказите на 
отец Кирил в Цариградската тъмница.

Оказва се, че самият Заимов е спазвал този принцип да се 
проверява на място съобщеното от свидетели от първа ръка, 
да се потвърждава и издирва на място от очевидци. След Ос-
вобождението той отива в Тетевен да провери разказаното 
от отец Кирил, че при излизането от тетевенския конак един 
чорбаджия плюе с обидни думи по брадата му и набучената 
на върлина глава на Бенковски. Оказва се не само че всички 
описани факти са верни, но издирва и името на родоотстъп-
ника, извършил позорното заклеймяване.8

Погребването на отрязаната глава на въстаническия водач 
Георги Бенковски отвежда до мястото на тленните останки 
на Левски – идеолога, посял семената на бунта на поробения 
народ.

Преди да публикувам новите документи за намирането на 
общия гроб с костите на Левски и Бенковски през м. август 
1937 г. и тяхното митарстване между институциите с цел да 
бъдат проучени до януари 1947 г., за по-голяма яснота ще 
спазваме хронологията на събитията.

Според Ст. Заимов в „Миналото, етюди върху записките на 
З. Стоянов” митрополит Мелетий разказва как е наредил да се 

8 Пак там, с. 126.
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разкопае гробът на Левски:
„…Отец Кирил бе осъден от извънредния съд на вечни око-

ви. От 5-и септ. 1876 до 15-и април (стар стил – б.а.) 1877 г. 
той бе наш другар в № 4 кауш на Цариградската тъмница. ... 
От 13 до 15 май (1876 г., стар стил, б.а.) главата на Бенковски, 
натъкната на върлина, стърчала в двора на тетевенския конак, 
а на 18-и, бидейки турната в конска торба, представена била в 
София на Махзар паша. От 18-21-и главата на показ била из-
ложена в Пашевския конак. Софийските… шоплаци са извър-
вели в Пашевския конак (днес княжевския дворец) да гледат 
главата на человека, който от върховете на Еледжик-Планина 
и Белевската станция бе изпоплашил мирното население в 
Тракия и Шопландия. Според уверенията на покойния Ме-
летий, тогава митрополит Софийски… кадъните заплювали 
мъртвата глава на Бенковски войвода; с игла дупчили надутия 
му и посинял език, говорейки: „На, така се пада на тоз, който 
въстава против падишаха.”9

След като разпитват отец Кирил пред съда в София, по-
луразложената глава на Бенковски вече не е нужна на поро-
бителите като веществено доказателство. Председателят на 
Съдебната комисия разпорежда на Софийския митрополит 
да се погрижи и погребе по християнски обичай главата на 
Бенковски, нещо, което турците заради суеверия са спазвали 
стриктно. Според разказа на митрополита той се разпоредил 
на първо време конската торба с главата да се отнесе при него:

„На 21-и май (стар стил – б.а.) 1876 г. после обяд Него-
во Високопревъзходителство Махзар паша се обърнал лично 
към Негово Високопреосвещенство Мелетий, тогава Софий-
ски митрополит, със следните думи: „Давам ви главата на 
онзи мръсник и каквото щете, такова правете с нейния про-
дупчен език!”…

Митрополит Мелетий дал един грош на един шоп и му 

9 Заимов, Стоян. .Миналото, етюди върху записките на Захари Сто-
янов. С., 1895, с. 120-121.



238

заповядал да отнесе „конската торба” във владишкия конак. 
Привечер на 21-и май по заповед на Мелетий свещеникът 
Христо Павлов мълчешката погребал главата на Бенковски в 
новите гробища, що са разположени от дясната страна на шо-
сето, което води от София за Княжево…”10

10 Пак там, с. 121.
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