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 През есента на настоящата 2022 г. се навършва 50-годишен юбилей от откриването на 

златния халколитен Варненски некропол. Първото обработено от човека злато, най-голямата 

колективна златна находка, първият владетел в историята, погребан целият потънал в злато, 

първият чисто златен жезъл, най-ранните златни диадеми … и пр, и пр. все златни и все призови 

артефакти. Светът замря пред блясъка на първото злато, а светила като Мария Гимбутас, сър 

Колин Ренфрю и принц Микаса в един глас признаха, че във Варна са открити останките на 

първата човешка цивилизация, преди тези на Шумер, Египет, Харапа и Китай. 

 Петдесет години вече как археолозите изследват задълбочено откритите артефакти и 

изненадите не секват. Така днес можем да бъдем уверени, че комплексът крайбрежни селища във 

Варненския залив е бил водещ за епохата морски транспортен, търговски и металообработвателен 

център, осъществил най-бурното развитие на металургията на медта и положил основите на 

металургията на златото. А развитият морски транспорт, направил достояние тези достижения 

далече на североизток, не само като запознава неолитното население с металургията, но и налага 

халколита в цяла Източна Европа, съдействайки за развитието му в културите Болград-Алдени, 

Кукутени-Триполие, Среден стог II и Хвалинск. Но освен на североизток, Цивилизация Варна 

съдейства за разпространението на металургията и на юг, към южните топли морета – Егейско и 

Средиземно. Нейните достижения с изненада откриваме в Близкия Изток и по Нил, още в 

преддинастичен Египет. И за да не бъда голословен, нека изложа аргументите си. 

  Като начало, нека започнем с един странен феномен, привлякъл вниманието на различни 

професионални и непрофесионални изследователи. Както знаем, покойната Ана Радунчева беше 

неспокойна душа и като разумен учен не се боеше от „неразумни” идеи. Тя още преди десетилетия 

първа повдигна въпроса за двете мегалитни епохи по нашите земи, макар досега да остана 

неразбрана. По подобен начин стои положението и с тезата ѝ за „изгорената земя”, с която 

археоложката обяснява напускането на селищните системи в Североизточна България в края на 

халколита. И пак тя единствена забеляза, че мотивът „плаващо слънце в ладия”, приписван на 

древните египтяни, се открива и у нас, и то на няколко места в Симеоновград, Хасковско, 

Слатина, Кюстендилско и в Долнослав, Пловдивско през халколита и дори през късния неолит. 

[1]. Същият мотив – слънцето символизирано от кръст в лодка, Георги Нехризов регистрира и в 

мегалитното светилище Глухите камъни [2] (фиг.1)   

 

фиг.1 

  

Посоченият паралел между балканската 

халколитна култура и древната египетска култура 

е любопитен, но освен това се оказва, че съвсем 

не е единствен. Само преди около десетина 

години изследователите Христо Смоленов и 

Христо Михайлов успяха да разкрият удивителни 

паралели между метричните и геометрични 

дадености, открити в артефакти от Варненския 



халколитен некропол, които хилядолетие по-късно се оказват широко използвани в бита и 

строителството на древен Египет. Така например основната мярка за дължина, използвана при 

строителството в Египет – т.нар.”кубит” или „египетски царски лакът” се оказва вградена в 

златната чиния от гроб № 4 от Варна, чийто диаметър е 0,5236 м. И това съвсем не е случайно, 

след като голяма част от останалите артефакти се оказват нейни кратни – височината и ширината 

на златната плочка от гроб № 1, височината на многобройните корубести антропоморфни костни 

идоли от некропола, мерните параметри на златната крава и теленцето от гроб № 36 и пр. (фиг.2)) 

Любопитни са съответствията в ъглите, измерени между диагоналите на златната плочка 51°,84' и 

53°,13' и ъглите, които сключват страните на Хеопсовата и Хефреновата пирамиди със земята. В 

някои от вътрегробните артефакти авторите откриват аналози на египетския символ на живота 

ангх. [3].  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фиг.2 

Боно Шкодров – друг неспокоен дух – художник и дизайнер, отдава дълги години от 

живота си да събира и анализира ранни писмени знаци, открити по нашите земи в 

праисториическа древност. Диференцирал е общо 30 знака върху паметници, като печатът от 

Караново, плочката от Градешница, стенописи от пещера Магурата и т.нар. „чиния на Ной” от 

морското дъно. Установените знаци имат линейно-геометричен характер и честота, която 

позволява да се приемат за писмени. В случая интересни са данните от съпоставянето им с 

известни писмени знаци от трите речни цивилизации. Така например в шумерското писмо авторът 

открива 13 съвпадения, което прави 43%, съвпаденията със знаци от древноиндийското са 8 или 

това са само 27%, докато с древноегипетското писмо общите знаци са 17, което прави 57% 

съвпадения (фиг.3). Намирам този резултат за показателен, след като повече от половината 

праисторически знаци, открити у нас, се срещат и при ранната нилска писмена система [4]. Смел 

опит да разчете плочките от Караново, Челарево, Търтария и Градешница с помощта на 

египетското йероглифно писмо преди около петнадесет години предприе Стефан Гайд [5]. 

 Само преди няколко месеца имах удоволствието да посетя за пръв път Египет и лично на 

мен вниманието ми беше привлечено от вътрешното устройство на фараоновите гробници в 

бившата столица Тива (Луксор, Египет). При посещение, организирано от туроператор „Абакс“, 



София за Новата 2022 г. установих, че всяка от тях включваше по две помещения. От входа се 

влиза направо в изкуствено издълбан в каменното тяло на скалистия хълм дълъг прав коридор. 

Коридорът е достатъчно широк и висок, за да могат няколко души 

едновременно да се движат по него свободно и по стъпала да се 

спускат надолу във вътрешността на хълма. Стъпалата са 

разделени от площадки. На някои гробници стените са гладки, а 

на други по дължината им има ниши с различни размери. Като по 

правило стените и таваните на коридорите са богато илюстрирани 

с образа на покойния фараон и сцени от живота му, в 

обкръжението на негови близки и доверени служители, и с 

присъствието на популярни за египетския пантеон божества и 

сцени. Между илюстрациите се срещат и йероглифни писмени 

знаци. Коридорите са с различна дължина, като някои достигат до 

10-15 и повече метра. По правило те завършват с правоъгълно 

помещение – камера за саркофага на фараона, полаган върху 

специално изготвен постамент.  

Описаният модел на гробница се повтаря и при трите 

гробници, които посетихме и те се различават единствено по 

параметрите си. Картината е еднотипна и се набива в съзнанието 

на посетителите – обстоятелство, което ми помогна да схвана 

принципното сходство между египетските царски гробници с 

т.нар. долмени и „скални гробници” у нас. По принцип 

археолозите приемат, че т.нар. „долмени”, „скалните гробници” и 

„скалните ниши” са дело на траките и обикновено ги датират за 

II-I хил.пр.Хр. Според Ана Радунчева обаче част от скалните 

гробници у нас са от късния халколит и това ги датира за втората 

половина на V хил.пр.Хр., т.е. много преди времето на траките и 

на египетските фараони [6]. А последното е важно за нас, тъй 

като свидетелства, че и в този случай моделът на египетските 

гробници е сходен и е заимстван от модела на т.нар. „скални 

гробници” у нас, които през халколита не са били гробници, а са 

изпълнявали функциите на скални светилища. 

     Изброените тук аргументи са сериозно свидетелство за 

оказано от културата Варна влияние върху развитието на 

нилската култура още от преддинастичния период и аз съм се 

спирал на него задълбочено.[7]. Това влияние за мене е факт и 

колкото по-скоро науката отхвърли натрупалите с годините 

шаблони и догми, толкова по-добре за нея. Първата стъпка, която 

следва да направи, е като потърси неговото обяснение. За много 

изследователи това би могло да е проблем и причина за 

изкуственото им мълчание. За мен като автор на изследването 

„Корабоплаването в праисторията” проблемът е решен и той 

повече не е пречка.  

 

 

             фиг.3 



Решението му ни дават десетките петроглифи на т.нар. „рогати” кораби върху скалите на 

отдавна пресъхналите някога притоци на Нил – Уади Хамамат, Уади Барамия и Уади Абу 

Субейра, пресичали Нубийската пустиня и свързвали Нил с Червено море. (Забележете, думата 

уади или вади означава река и е идентична с българската дума вада !?) Дълго време тези чудати на 

вид „рогати” кораби с отвесно издигнати носове и кърми – V-образно разцепени на върха си, с 

мачта за платното и палубна надстройка, бяха приемани за първите гребно-ветроходни кораби 

(4.фиг.1). [8.Кондратов].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фиг.4 

фиг. 5 

 

 

Това продължи, докато същите странни платноходи бяха открити като петроглифи и по 

скалите на Каспийско море (фиг.5) [9].  

Важно е да знаем, че и на двете места има кораби с по 30 и повече гребла на борд, което  

означава по 60-70  и повече гребци на кораб. А това означава тези кораби да са били достатъчно 

големи – по около 45-50 м дълги и с 80-100 тона товароподемност. Каспийските обаче бяха по-

стари, от времето на халколита и това определи откъде египтяните са ги заимствали. Появата им 

по Нил трябва да е станала възможна едва след отварянето на Босфора (около 5600 г.пр.Хр.) и 

докато все още е съществувал плавателният канал Манич, свързвал Каспийско с Черно море  



фиг.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

фиг.7 

 

 

(фиг.6), т.е. преди повече от  6000 г., когато той е пресъхнал [10]. А логиката подсказва, че 

единствена възможност каспийски кораби да достигнат Средиземно море и Нил е била да минават 

през Черно море.  

Досега у нас няма открити подобни петроглифи, но затова пък ни е известен пиктографски 

знак на лодка с надстройка, ползван от Дунавската  писменост (фиг.7). [11]. Или казано по друг 

начин, в праисторически времена е имало и воден път, и подходящи кораби, както и опитни 

моряци, които да направят възможна морската връзка между Каспийско, Черно и Средиземно 

море, а оттам и до Нил. А последното показва, че е било възможно и корабоплаването, както и 

търговските, и културни връзки между Цивилизация Варна и нилската култура. Така казаното за 

посочените разностранни културни паралели придобива плът и кръв, и няма как те да се 

представят повече за нещо случайно.  

Темата е пространно представена в изследването ми „Корабоплаването в праисторията” 

(2018), тук повече няма да се спирам на въпроса за морската връзка между двете толкова 

отдалечени култури. За мен морската връзка между халколитния център Варна, Източното 

Средиземноморие и долината на Нил е нещо реално съществувало и то е разгледано задълбочено в 

посоченото изследване, стига някой да се интересува и да си направи труда да го прегледа. Така 

след установеното влияние на халколитната Варненска култура върху ранната нилска култура, 

вече знаем, че то е станало възможно и е било реализирано благодарение на морските контакти 

помежду им още от края на V хил.пр.Хр. За съжаление посочените примери на някого могат да 

звучат твърде общо, да липсва конкретност и персоналната ангажираност. Хилядолетията са се 

натрупали и откриването на преки следи от тази героична епоха, още повече безписмена, като че 

ли е кауза пердута. Единствено остава да се поровим из митологията, колкото и малко вероятно да 

ни се струва да открием следи в народната памет от тази героика. Но след като народите помнят и 

поколенията си препредават спомена за Големия потоп, защо да изключваме възможността да 



помнят нещичко и за първите си стъпки като хора, опознали културните достижения, запазили 

спомена под формата на мит? Поради това, редно е да потърсим останали следи в митологията и 

особено в някоя по-развита митология, като египетската например. Повод за тази ми насоченост 

стана един от популярните митове за зачатието на бог Хор, според египетската митология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фиг.8 

 

Съгласно мита, Озирис и сестра му Изида били съпруг и съпруга, но преди още да имат 

потомство, завистливият им брат Сет коварно погубил Озирис. Вариантите за братоубийството са 

различни и в един от тях Сет разчленил Озирис на 14 части, които изхвърлил в 14-те египетски 

номи (области). Натъжената Изида обиколила цял Египет и дълго търсела частите на любимия 

съпруг. И това ѝ се отдало, с едно само изключение, не намерила фалоса. Но все пак и с този 

проблем се справила, след като го заменила с изкуствен (фиг.8 ). След това тя по чудесен начин 

съживила за кратко време Озирис – те се съчетали, тя забременяла и родила сина им  Хор. [12].  

 Както разбираме, основната роля в този вариант на мита играе изкуственият фалос. И тъй 

като в един от неговите подварианти изкуственият фалос е златен, аз нееднократно съм заострял 

внимание към златния фалос от гроб № 43 на Варненския некропол, свързвайки го с изкуствения 

фалос на Озирис. Истината е, че изкуствени фалоси, без да са златни, се срещат и в други 

експозиции – в Археологическия музей във Велико Търново са изложени три глинени фалоса. 

Глинен фалос има открит и при културата Кукутени-Триполие във Фрумушика, Румъния. Но това, 

което намирам за особено важно е, че всички те са от времето на халколита. Това става твърде 

ценен ориентир относно епохата на Изида, а заедно с нея и на Озирис. Защото то ги датира към V 

хил.пр.Хр., когато е времето  на балканския халколит. А наред с това непредвидено обвързва с 

него двете най-популярни египетски божества. Ето защо, редно е да ги опознаем малко по-добре, 

като потърсим и други допълнителни аргументи за тази обвързаност. 

Беглата справка представя образа на божествения Озирис като владетел на задгробния свят, 

който наред с това изпълнява и ролята на културен герой в египетската митология. Затова за него 

можем да прочетем: „Докато царствал над Египет, той отучил хората от дивия им начин на живот 

и людоедството, научил ги да сеят зърнени култури – ечемик и лимец, да садят лози, да пекат 

хляб, да правят бира и вино, а също да добиват и обработват медни и златни руди. Той научил 

хората да лекуват и да строят градове.” [13].  



За нас най-забележително в това представяне е обстоятелството, че Озирис е обрисуван 

като пръв металург, научил хората „да добиват и обработват медни и златни руди”. Защото сред 

ранните халколитни култури, освен цивилизация Варна, други, които да владеят едновременно 

металургията на медта и на златото, ние не знаем. Това обстоятелство провокира любопитството и 

ни кара да се замислим, кой е Озирис и откъде е дошъл той в Египет, за да бъде истински 

културен герой и да учи хората и на земеделие, занаяти и на металургия?      

 За да разширим кръга на търсене, нека допълним кръгозора си, като включим в 

изследването и образа на Изида. Защото тя, освен любяща съпруга на Озирис, е и негова родна 

сестра, което означава общ за двамата произход. Или родовите корени на двамата трябва да се 

търсят на едно място. Прави впечатление, че освен богиня на ветровете и покровителка на 

родилките и земеделието, Изида била господарка на водите – на Нил, на реките и на морето, и 

като такава – покровителка на моряците и корабоплаването. За нас интерес представляват именно 

тези нейни функции, свързващи я с морето и мореплаването, доколкото ни връщат към ранното 

морско корабоплаване и стотиците петроглифи с „рогати” кораби, които от хилядолетия стоят 

изобразени по скалите в Нубия. Но ни връщат и към ранното корабоплаване през халколита и към 

комплекса крайбрежни селища от Варненския лиман, формирали най-големия и представителен 

морски търговски и транспортен център на епохата. И така, Изида е най-популярната египетска 

богиня, считана за богиня на плодородието, на водите, вятъра, женствеността, на семейните 

добродетели, верността и както казахме – на мореплаването.  

Сега ако обобщим казаното за Озирис и Изида, се изправяме пред твърде любопитна 

картина. Озирис се оказва пръв в Египет металург, научил хората „да добиват и обработват медни 

и златни руди”. Изида пък е господарка на водите – реките, морето и „богиня на мореплаването”. 

Така образите на двойката съпрузи от египетската митология Озирис и Изида ни отпращат към 

двете най-важни и типични за халколитната цивилизация Варна особености – корабоплаването на 

далечни разстояния и към ранната металургия, и то към металургията на медта и на златото. 

Специално по тази си особеност – ранната металургия на двата най-ранно усвоени от човека 

метала – медта и златото, културата Варна няма аналог. Последното е сериозен аргумент, 

свързващ Озирис с нея. Но с Варна, като най-развита морска култура, ни свързва и Изида – 

египетската богиня на мореплаването.  

Констатацията е смайваща. Случайни ли са тези съвпадения? Или ако не са, как е възможно 

те да бъдат обяснени? И така, кои са Озирис и Изида? Възможно ли е изобщо двете известни 

египетски божества да имат нещо общо с изложените по-горе разнообразни паралели между 

морската култура Варна от епохата на халколита и по-късната нилска култура? 

За гърците Изида е най-тачената египетска богиня и те са я идентифицирали най-често с 

Деметра.  Но както винаги и в този случай са грешали и не са били наясно, защото Изида, макар да 

е богиня на плодородието, тя никога не е изобразявана закичена с житен клас, а най-често е 

представяна като крава или като жена с рога на главата.  Но най-важното научаваме от митографа 

Аполодор. От него знаем, че неин първообраз била рогатата Йо – щерката на речния бог Инах на 

едноименната река в Арголида. [14]. 

Любимка на Зевс, след като Йо забременяла от него, гръмовержецът я преобразил в крава, 

за да я укрие от ревнивата Хера. Хера обаче добре познавала похотливия си съпруг и затова 

изпратила за пазач на Йо великана Аргос. Цялото тяло на  огромния пес било покрито с хиляди 

очи и той виждал всичко, дори и през нощта, тъй като през цялото денонощие, докато едни от 

очите спели и отпочивали, други оставали будни. Затова Хера разчитала на него да я опази от 

Зевс, но освен това изпратила и един стършел, който да не оставя на мира Йо и като я хапе 

непрестанно, да я прогони от родния Аргос и от Пелопонес. Така преобразена в крава и 



преследвана от стършела, Йо забягнала от Аргос и след дълги 

скитания достигнала делтата на Нил. Тук тя родила своя син 

Епаф и чак тогава отново се преобразила в жена. А Епаф, след 

като пораснал се оженил за Мемфида – дъщерята на речния бог 

Нил и така станал владетел на Египет.  [15].                                   

       Ако Изида е Йо, както твърди митографът Аполодор, 

тогава между двата образа следва да са налице редица паралели.  
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Любопитен паралел между Йо и Изида е, че и двете носят 

образа на крави. Йо бяга от Аргос, преобразена в крава. Изида 

пък е изобразявана или като крава, или като жена с рога на 

главата (9). Паралелите обаче не свършват с това, а едва сега 

започват. Съдбата и на двете е тясно свързана с Нил и то не само 

с великата река, но и с водата изобщо. Изида се смята за богиня 

на водите, включително и на моретата, и на моряците, а Йо е дъщеря на речния бог Инах. А като 

сестра на Фороней – първият човек в Пелопонес, тя била леля на Ниоба и сина ѝ Пеласг – 

родоначалникът на  мореплавателите пеласги. Отсъствието у Йо на съпруг и раждането на мъжко 

чедо с намесата на гръмовержеца Зевс напомнят чудото със съживения с божията помощ за кратко 

Озирис, колкото за да се съчетае и заплоди любимата Изида. Самото зачатие на Йо, описано  като 

„допир” или „докосване” от Зевс е също чудесно зачатие и напомня чудното зачатие на Изида с 

помощта на изкуствения фалос. Допълнителни паралели между Йо и Изида виждаме в 

обстоятелствата, че и двете раждат на брега на Нил. И двете имат синове, а тези синове също си 

приличат. И двамата стават господари на Египет. Епаф наследява властта над Египет от доведения 

си баща Телегон – съпругът на Йо в Египет. Хор унаследява властта над Египет от баща си, 

починалият Озирис.  Епаф се жени за Мемфида, от чието име иде и това на древната столица 

Мемфис. А ритуалът по ръкополагането на новия фараон като Хор, също тръгва от светилището 

Иуну в Мемфис.  

      Както установяваме, паралелите между образите на Йо и Изида съвсем не са малко и те 

свидетелстват, че думите на Аполодор относно идентичността на балканската Йо с египетската 

богиня Изида не са за пренебрегване. Интересно за работата ни е, че освен паралели, виждаме и  

някои разминавания между двата образа. А те са още по-ценни за нас, защото с тяхна помощ 

можем да разширим първоначалните си познания за единия образ, допълвайки го с черти и 

особености от другия. На първо място сред тези мотиви поставяме този за бягството на Йо от 

Балканите в Египет, от което следва, че Изида също може да има балкански произход и да е 

заселила Египет от Балканите. Интересен е и мотивът, според който Изида е господарка на реките 

и моретата, откъдето следва, че и Йо трябва да бъде такава.  Но тъй или иначе, образите на  двете 

героини са свързани ведно от поредица специфични и показателни мотиви: корабоплаването по 

Нил и по море; свещената рогата крава с теленцето; чудесното зачатие,  раждането на брега на 

Нил и синовете, станали владетели на Египет. И нека припомним, че освен златния фалос, във 

Варненския некропол откриваме и най-ранните, при това златни експонати на кравата и телето от 

гроб № 36 (фиг.10). 
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   Приемем ли тезата за идентичността на Йо и Изида, 

тогава вниманието ни привлича маршрутът на бягащата 

Йо. Според легендата, тя се отправила на път от родния 

Аргос в Пелопонес и преследвана от стършела 

заобиколила цялото Черно море, като минала и край 

Кавказ. Тук Йо срещнала прикования Прометей, който 

като мъдрец я упътил, начертавайки ѝ предстоящия 

маршрут: „Ще обиколиш Азия, Европа, Либия и като 

стигнеш Библейските планини, ще отидеш до изворите 

на Нил, докато накрая ще намериш покоя в делтата му.” 

[16]. Излишно е да казваме колко абсурден изглежда 

подобен маршрут, решим ли да се придържаме към 

съвременните географски представи. Защото достигнала 

Кавказ, естествено е тя да продължи през Азия. Тогава 

обаче появата ѝ в Европа, след като вече е била в Азия, 

става нещо необяснимо. Тръгнала от Пелопонес, т.е. от 

Европа, минала през Кавказ и навлязла в Азия, какво 

прави тя отново в Европа? Най-абсурдна в целия маршрут обаче е дестинацията ѝ при изворите на 

Нил, след което да се отправя към делтата. Ето защо начертаният от Прометей маршрут е 

нелогичен, невъзможен и той би разколебал всеки, който тръгне по следите на Йо. Така стигнали 

дотук, изследователите се отказват да продължат, приемайки описания път, а с него и целия мит за 

една нелепа измислица. И защо ли е притрябвало на Йо да обикаля цялото Черно море, ако не да 

се вмести в представите на вечно обърканите гърци? Маршрутът е действително абсурден, но той 

е абсурден, ако го разглеждаме като сухопътен. 

      По море обаче маршрутът изглежда по съвсем друг начин и затова сме длъжни да го 

проследим и по море. Да започнем с констатацията, че тук неяснотите и проблемите също не са 

малко. Но все пак не бива да забравяме, че в праисторическа древност единственият транспорт е 

бил водният, с кораби по море. И затова е най-подходящ и бърз – особеност от първостепенно 

значение, що се отнася до маршрути на далечни разстояния.  Очевидно град Аргос в Пелопонес е 

разположен на югоизток към делтата на Нил и това прави морския маршрут по права линия най-

къс, пряк и логичен. Тогава защо е представен толкова объркан? 

Резервите и недоверието към морския транспорт и особено към този на големи разстояния 

от времето на халколита са ни добре известни. Ние знаем, че през V хил.пр.Хр. при морската 

култура Варна е имало развито корабоплаване и че корабите ѝ освен в Черно море са плавали и 

извън него, като са достигали на юг Егейско и Средиземно море, а на североизток – до старото 

Хвалинско (Арало-Каспийско) море. Така, замисляйки се върху бягството на Йо от Пелопонес към 

Египет стигаме до идеята, че то трябва да е било по море, а не по суша, както обикновено се 

мисли. Естествено, митолозите не споменават подобно нещо, но би било наивно и да очакваме. Та 

нали при бягството ѝ Зевс я преобразил в крава, как да преплава горкото добиче цялото море, та 

да се озове на Нил?  

Търсейки отговора на този въпрос, да се опитаме да направим възстановка на маршрута на Йо, 

тъй както той е представен от Прометей пред бегълката при срещата им в Кавказ: Азия, Европа, 

Либия, Библейските планини, изворите на Нил и накрая – Нилската делта. Но не по суша, а по 

море. А говорейки за Прометей и далечно морско плаване, не бива да забравяме, че тъкмо той 



научил хората как да си правят кораби, според гръцката митология [17]. И последната подробност 

подсилва косвено възможната теза за бягството на Йо през морето.     

      Излишно е да казваме колко неясноти крие споменатият маршрут. Така например, според 

мита Йо се отправя на път към Египет от родния пелопонески Аргос. Ако е така обаче, как и защо 

се озовава в Черно море? Защото Аргос е в Пелопонес, т.е. на Егейско море и няма причина при 

морски маршрут тя да навлиза в Черно море, да кръжи из него напред-назад и отново да се връща 

в Егейско море. Тази забележка засяга и двата известни ни морски града с името Аргус – и Аргос в 

Пелопонес, и този в Тесалия. А това означава само едно, че Йо трябва да е тръгнала не от Аргос, а 

някъде от черноморския бряг. Но откъдето и да е тръгнала тя, пътят ѝ е минал край Кавказ и то 

съвсем наблизо, където морето мие западните склонове на планината. В това ни уверяват 

разказите на аргонавтите, които дочули стоновете на титана, плавайки с „Арго” край морския бряг 

на път за Колхида. Оттук разбираме, че Йо дори да е плавала на кораб, би могла да се срещне с 

Прометей. 

     Тогава, продължавайки пътя си след срещата в Кавказ, корабът (или флотилията) на Йо във 

всички случаи минава край северното крайбрежие на Мала Азия. А това е  вече Азия и казаното от 

титана за първата ѝ дестинация след срещата им се оказва вярно. След като я подмине обаче 

плаването продължава през Босфора, през Мраморно море и Дарданелите и е вече между Азия и 

Европа. Но да се твърди, че това е Европа от маршрута на Прометей, без да е упоменато, че е 

спирала на европейския бряг, е твърде пресилено. Едва след  Дарданелите е навлязла в Егейско 

море. И ако погледнем в една карта ще видим, че дори и на излизане от протока, най-близък е 

отново малоазийският бряг.  

Къде точно е достигнала Йо и къде на егейския бряг е акостирала, легендата не казва – 

освен че е била в пелопонески Аргос. И това е разбираемо, ако тя се е възползвала от 

повърхностното морско течение. Така Йо се отправила на запад от малоазийския бряг и плавайки 

край бреговете на Егейска Тракия, е достигнала Тесалия, откъдето морското течение я е отвело 

към Пелопонес. Вероятно при това си плаване е създала двата пристанищни града с името Аргос. 

Към подобно допускане подсказва и самата легенда в частта за изпратения от Хера едноименен 

великан, който трябвало да следи и пази Йо от любовните набези на Зевс[18]. Не знаем, но не 

можем и да изключим двата едноименни града в Тесалия и Пелопонес да са дело все на 

споменатата морска миграция. Но и да грешим, добре знаем, че и Тесалия, и Пелопонес са все на 

Балканския полуостров, все морски пристанища на Егейско море и в този смисъл – в Европа. Сега, 

ако се върнем към маршрута на Прометей, ще трябва да се съгласим, че и в този случай титанът е 

прав, защото пътят след Азия е довел Йо до Европа.  

След като знаем това следва да приемем, че пътят към Нил е минал край Пелопонес и че от 

Аргос тя е продължила вече през Средиземно море. Или с други думи, пътят на Йо  не е започнал 

от пелопонески Аргос, както твърди митът. Той е започнал от черноморския бряг, а от Аргос е 

било пристанището, откъдето само е продължил през Средиземно море. За нас изобщо не е важно 

дали крадливите гърци са се объркали, или става дума за пореден опит за присвояване – този път 

на Йо и загадъчното морско пътешествие до Египет. 

Следващата след Европа дестинация от маршрута е Либия. За коя обаче Либия става дума 

не знаем, тъй като с това наименование египтяните са наричали съседите си и от запад, и от изток, 

т.е. и съвременна Либия, но и Ливан. А от пелопонески Аргос и към двете дестинации пътят е все 

през Средиземно море. Струва ни се, че все пак по-вероятно е да се говори за Ливан, тъй като той 

е разположен на близкоизточното крайбрежие на Средиземно море и почти изцяло заема т.нар. 

Библейски планини, от където би могла да се отправи към поредна дестинация – изворите на Нил.  



Д. Вълков обаче възразява, че става дума за Библейските планини, като приема, че тук се 

имат предвид не Библейските, а Библоските планини, т.е. същите планини в Ливан, но наречени 

по името на известния от дълбока древност морски град Бибъл. И авторът не греши в допускането 

си, след като за Библия и Библейски планини може да се говори едва много по-късно. Докато 

Бибъл е едно от най-ранните и представителни морски пристанища в Леванта, още от времето на 

империя Ебла/Ибла – съвременник на Шумер и Египет. Ето защо, тук ще си позволя едно 

допълнение относно маршрута от Европа (гр. Аргос) към Ливан и Библоските планини. То не е 

отразено в описанието на маршрута, но е от значение за по-пълното му представяне и разбиране. 

Както е добре известно, Аргос е един от първите градове в Пелопонес и е дело на 

пеласгите. Самите пеласги са най-ранната племенна общност в Егейския регион, известна по 

името си. Смята се, че са били отлични моряци, владеели корабоплаването, металургията и 

строителството. Затова първите градове в пределинска Гърция – Аргос, Тиринт, Микени, Лариса и 

др. са тяхно дело. Също така се смята, че кари, лелеги, дриопа, както и траки, фриги/бриги и меди 

са пеласгийски племена или родствени на тях. [19]. Съгласно „гръцката” митология първият човек 

на полуостров Пелопонес и първи негов „цар” е Фороней и населението го тачело като пръв 

културен герой, научил хората на занаяти и да живеят в съобщества. Те дори отричали огъня да им 

е дал Прометей, а смятали, че и него са получили от Фороней.[20]. За нас е важно да знаем, че 

Пеласг е потомък на Фороней, откъдето разбираме, че и пеласгите са му потомци. Но е важно да 

знаем и това, че Фороней е брат на бегълката Йо. Или ако обобщим, Йо и брат ѝ Фороней се 

оказват родствено свързани с пеласгите като първи цивилизатори на Егейския свят, а кари, лелеги 

и редица още племена са част от пеласгийската племенна общност. Затова всички те са носители 

на висока морска култура, но и металурзи. А произхода им съм извел от халколитните варненци и 

още по-ранните хаманджийци, родствено свързани със северните фини/финландци и 

карите/карели, дали името на северното Карско море. [21].  

Смятам, че това обяснява придвижването на Йо по море от Азия към Европа и заселването 

ѝ в Пелопонес, както и появата на двата пеласгийски града с името Аргос. За самото име смятам, 

че то произлиза подобно на името кари от това на тачения в цялото Приуралие митичен спасител 

на човечеството – гаргата (враната ) Карга. Тази следа не бива да губим занапред в изследването. 

Приехме за следваща след пелопонески Аргос спирка на бегълката близкоизточен Ливан, 

но нямаме представа как Йо е стигнала дотук. Все пак, някаква ориентация добиваме по 

Библоските планини, които са в днешен Ливан, но наричани Ливански планини. Някога обаче е 

възможно да са наричани по името на гр. Бибъл и поради това си струва да се запознаем с това 

име по-добре. Смята се, че името си градът и планината водят от това на митичната Библида – 

дъщеря на критянина Милет, и на карийската принцеса Ейдотея. Но името на Библида срещаме и 

в карийския гр.Библис. И това изглежда естествено, след като Милет се е оженил за карийска 

принцеса. А географската справка показва, че Библис и прочутият Милет са все градове в Кария.  

Сега, ако се върнем на маршрута на Йо ще видим, че тръгнала от Аргос в Пелепонес, тя 

достига малоазийска Кария. Това е в географски план, а в етнографски двете средища са 

обитавани от родствените помежду си пеласги и кари. Казаното изглежда логично, ако да не беше 

критянинът Милет, защото участието му подсказва, че пътят на Йо преди Кария може да е минал и 

край о.Крит. Едва след Крит, преследвани от Минос, бегълците достигнали Кария и това 

отклонение с нищо не променя основния маршрут. От Кария пътят продължава към Ливан и 

планината при гр. Бибъл. Може би това хвърля светлина върху появата на карите в Египет, както 

пише Херодот. [22]    

Сега, като разположим трите града Милет, Библис и Бибъл един след друг, можем 

спокойно да проследим морския маршрут на Йо от Арголидския залив, край о. Крит, към 



Югозападна Мала Азия и оттам към Ливан и Библоските планини. И още нещо за финал на 

проследяването. Намирам за възможно името на империя Ебла/Ибла да идва също от това на 

легендарната Библида и древнния град  Бибъл, след отпадането на първичния звук Б. Тогава 

Бибъл става Ибъл, като звучи близко до Ибла и съответно Ебла.  

Предпоследната спирка на Йо, преди да отседне на Нилската делта, е истинска изненада и 

дори загадка. Нещо повече, за мнозина нейният път от Библос до изворите на Нил или по-точно до 

първия речен праг в Горен Египет, е нещо дълбоко несъстоятелно и нелогично – най-абсурдната 

от всички дестинации. А по море се смята и за невъзможен. Не приемам тези крайни оценки и тук 

е мястото да припомня, че вече съм се спирал на този маршрут от Средиземно море до Нил и то 

точно като морски.   

 

фиг.11 

 

Накратко, разглеждайки петроглифите на 

„рогати” кораби в Египет бях впечатлен, че те не са 

някъде из Нилската делта, както очаквах, а по 

скалите на пресъхнали реки в Нубийската пустиня. 

Опитът ми да намеря решението на въпроса – как 

тези „рогати” кораби са достигнали долините на 

днес пресъхналите реки Уади Хамамат, Уади 

Барамия и Уади Абу Субейра ме изправи пред 

въпроса за възможната морската връзка и 

корабоплаването между Средиземно и Червено 

море в древността. Така разбрах как той е бил 

решен още през II хил.пр.Хр. Това в древността е 

ставало чрез т.нар. „Канал на фараоните”, 

посредством свързването на подходящ речен ръкав от Нилската делта с Червено море. Каналът е 

построен от фараон Сесострис (Сенусерт, управлявал през XIX в.пр.Хр.), като по римско време е 

съществувал и дори е бил наричан „Реката на Траян” (фиг.11). Това е било възможно през II 

хил.пр.Хр., но много по-възможно би било през IV хил.пр.Хр., когато нивото на световния океан е 

било най-високо. Последното със сигурност би дало значително по-големи възможности за 

преминаването от Средиземно в Червено море. И забележете, че точно времето на най-високо 

ниво на океана съвпада с появата на „рогатите” кораби в Горен Египет, както съвпада и с 

развитието на металургията тук.  [23]   

   

Така работата ми върху корабоплаването през праисторията разкри възможността за 

съществуването на именно тази дестинация – от Средиземно до Червено море, а оттам по 

пресъхналите днес реки с петроглифи: Уади Хамамат, Уади Барамия и Уади Абу Субейра до 

Горен Нил. Тук е редно да припомним по-ранното културно развитие на Горен пред Долен Египет, 

включително и на изпреварващата металургия по Горен Нил. Както и загадката с нилската 

култура, появила се изненадващо набързо, в готов и завършен вид.  

Колкото до последния етап от маршрута, начертан от Прометей – спускането от „изворите 

на Нил”, т.е. от първия праг на реката при Асуан по течението на Нил до делтата вече не 

представлява проблем, не изисква разяснения и няма да го обсъждаме.  

С това приключвам работата си по сложния маршрут, с който Прометей описва пътя на Йо 

от Кавказ към Делтата на Нил. Но колкото и странен и абсурден да изглежда той по суша, по море 



става възможен и приемлив. И показва, че Йо е предприела своето бягство не по суша, а по море и 

не от Пелопонес, а от място по черноморското крайбрежие, което е обитавала. Ако потърсим кое е 

това място, едва ли ще сгрешим, сочейки Варна. Защото и златният фалос, и златните бичета са 

все във Варненския некропол. И защото Варненските крайбрежни селища са водещият център за 

металообработката на медта и златото през халколита. Оттук те са тръгвали по море из древния 

свят. Оттук трябва да е тръгнала и Йо и ние проследихме всяка нейна стъпка по маршрута, за да 

стигне накрая до Египет, след като други пристанищни центрове от епохата по Черноморието 

няма известни, с едно може  би изключение – това при Созопол. Но и от Созопол тя да се е 

отправила на път, той също е пристанище на цивилизация Варна и това с нищо не би променило 

общата картина за пътешествието на Йо.    

Пак за същото свидетелстват фигурките на златната крава със златното теленце от  гробове 

№ 26 и № 36 на Варненския некропол, които напомнят за изображенията на Изида като крава и за 

превърнатата в крава Йо. В първия откриваме малка златна крава, а в гроб № 36 попадаме не само 

на златна крава с теленце, но и на 30 златни апликации на главички с рога. И този гроб № 36 е 

особено любопитен, защото в него се намира единственият за некропола и за праисторическата 

древност чисто златен царски скиптър. Това е гробът с единствената златна диадема извън трите 

гробове с глинени маски, в него е и единственият златен астрагал. Като цяло гроб № 36 

представлява гробът с най-разнообразен и богат на типове натури златен инвентар и това го прави 

изключителен и несравним с всички останали гробове от некропола Варна I и от останалите 

халколитни некрополи. Но и напълно да се абстрахираме от стотиците златни артефакти в гроба, 

други негови особености го правят още по-уникален и удивителен и следва да сме наясно с това.  

Гроб № 36 е сред най-богатите гробове – четвърти по теглото на златни артефакти със 

своите 782,2 грама злато. Независимо че е четвърти, той е втори по броя на златни предмети в 

него и първи по разнообразието на златни изделия от всички останали. Той е богат, но за разлика 

от останалите богати гробове е плитък с безпрецедентна за подобни случаи дълбочина на гробната 

яма между 68 и 95 см. Защото богатите гробове – реални и символични, като по правило са най-

дълбоките. свен богат, гробът е и символичен, но и в това си качество той се отличава от 

останалите богати символични гробове. Защото за разлика от тях, на дъното му не се открива 

неизменната за такива случаи тъмна материя, разстлана по цялото дъно на гробната яма. 

Разнообразният вътрегробен инвентар, определян като мъжки, женски и детски позволява да 

съдим, че гроб № 36 е бил предназначен не за отделен човек, а за цяло семейство.  

И така, гроб № 36 се отличава с редица особености: изключително богатство, липсата на 

скелети или кости на починали, отсъствието на типичната за символичните гробове тъмна материя 

по дъното на гробната яма, подчертано малката дълбочина, груповия  характер на погребението, 

предназначено за цяло семейство, разположението на гроба в югоизточната периферия на 

участъка с най-богати символични гробове в некропола, както и датирането му към самия край от 

съществуването на некропола. Всичко това позволява да приемем, че гробът е правен набързо и 

много вероятно преди самия край на културата Варна. Тъкмо поради това бяхме приели тезата, че 

гробът е бил предназначен за последния местен владетел с цялото царско семейство във връзка и 

като символ на общото напускане района на Варна от неговите обитатели. [24].  

Така Варненският некропол и специално гроб № 36 ни отпраща към темата за края на 

цивилизация Варна. Дълго време археолозите свързваха нейния край с този на халколитната 

култура у нас като последица от нашествието на древноямните племена от изток. Задълбоченото 

датиране на некропола Варна I показа, че той е съществувал в периода 4550-4320 г.пр.Хр. [25]. 

Последното означава, че районът на Варна е бил обезлюден два-три века преди края на самата 

халколитна култура в североизточната част на Балканския полуостров. А това доказва, че краят на 



култура Варна и краят на  халколита са два самостоятелни процеса и че ако халколитът изчезва в 

резултат от инвазията на чужди племена, то причината за края на варненската култура трябва да се 

търси някъде другаде.  

Ето как вижда разигралите се събития варненския археолог Владимир Славчев: „В края на 

V хил.пр.Хр. късноенеолитното общество, обитаващо Североизточните Балкани, започва да се 

разпада.  Причините за изчезването на ранноземеделското население от тази територия (както и от 

централната част на Балканския полуостров) все още са спорни. Обяснението на този феномен от 

М.Гимбутас, според което развитието на енеолитните култури е прекъснато от нашествие на 

скотовъдни племена от Северо-Причерноморските степи [83], напоследък е подложено на критика 

и в момента тече дискусия, свързана с преразглеждането на наличните доказателства за миграция 

на степно население [36, 76].  

Идеята за инвазия на степни племена на Балканския полуостров е обусловена не само от 

стратиграфския и хронологически разрив между късния енеолит и ранната бронзова епоха на 

Източните Балкани [102], продължаващ в някои райони до 800 години. От началото на втората до 

края на третата фаза на късния енеолит на тази територия загиват все повече и повече населени 

места [62], при което постепенно прекратяват съществуването си селищата в източните райони, 

докато броят на селищата в  западните райони се увеличават и те продължават съществуването си 

в рамките на още една фаза [73, 82].  

Последните енеолитни хоризонти на практически всички балкански селищни могили са 

унищожени от пожари [62]. При това са натрупани немалко сведeния за насилствената смърт на 

обитателите им. /16. Вж. данните за Хотница [3, 4], Юнаците [40], Русе и Кубрат [40, 62]/. 

Въпреки това конкретните данни за масово военно нашествие на територията на днешна Румъния 

и България са малко и твърде несигурни. Те имат по-скоро косвен характер, отколкото пряка 

доказателствена стойност. Като се вземе предвид по-нататъшното културно развитие на източната 

част на Балканския полуостров през ранната бронзова епоха, присъствието на степно население на 

тази територия е несъмнено [10, 45]. Неговата поява обаче не е задължително да е свързана със 

“степната инвазия”. Напоследък все повече са привържениците на идеята за проникването на хора 

от север по пътя на постоянна културна инфилтрация [12, 36]. Появиха се нови сведения за 

значителни промени на климата на територията на цяла Европа в края на V – първата половина на 

ІV хил. пр.Хр. В резултат от глобалното затопляне през този период нивото на Световния океан се 

повишава. Това довежда до потъването на селищата по бреговете на Варненското езеро, както и до 

повишаването на нивото на подпочвените води, което пък води до заблатяването на 

обработваемите от древните земеделци площи [107]. Вероятно тези комплексни причини 

(войнствени съседи и климатични промени) са двата основни фактора, принудили обитателите на 

североизточната част на Балканския полуостров да изоставят местообиталищата си. Първоначално 

те се преселват в южна посока, на юг от Балкана, където са документирани селища от малко по-

късно време (около 4000 г.пр.Хр.), отколкото Варненския некропол – край гр. Каблешково [11], 

гр.Созопол [78], Старозагорските минерални бани [12], Юнаците [11]. Но това вече са последните 

опити на носителите на тази блестяща култура да се задържат на полуострова. Влошаването на 

условията продължава и те или се изселват, или променят радикално начина си на живот.” [26].  

 Така описва В. Славчев ситуацията в края на халколита. Той обсъжда миграцията на 

къснохалколитно население от Североизточна България и културата Варна в края на V хил.пр.Хр. 

на юг от Стара планина. Вярно е, че разглежда миграцията единствено в границите на съвременна 

България, но и при това положение за нас особен интерес представляват данните за миграция по 

морския бряг, към Каблешково и Созопол. Още повече, че добре познаваме възможностите за 



морски транспорт на халколитните варненци, за да сме сигурни, че част от бегълците-емигранти 

са напуснали родната земя по морски път.  

Отношение по въпроса с миграцията на халколитно източнобалканско население взема и 

известният пралингвист Харалд Хаарман. В книгата си „Кой цивилизова древните гърци” (2021), 

авторът разглежда обстойно тезата си относно балкано-егейския културен дрейф, набелязана още 

в по-ранните му изследвания „По следите на индоевропейците” (2020) и „Загадката на Дунавската 

цивилизация” (2015). Като лингвист той проследява влиянието на езика на староевропейското 

население на юг към Егейския свят и най-вече върху старогръцкия език. Но подхожда и като 

културолог и разглежда дрейфа на халколитната балканска култура към пределинската и елинска 

етнокултурна общност в по-общ план. За жалост авторът не прекрачва по-далече от Гърция и не 

достига Близкия Изток и Египет, но дори и в този си вид тезата му е особено ценна, тъй като 

разкрива влиянието на халколитната балканска култура от Северните Балкани върху изостаналия 

юг и развенчава мита за самобитната елинска култура и жалките гръцки напъни да се пишат 

цивилизатори на Европа и света. Истината обаче се оказва значително по-друга и поради тази 

причина, интерес представляват всички следи от ранни влияния на балканска халколитна култура 

и по-далече на юг, в Близкия Изток и в Египет.  

 Безспорно, най-голям интерес в това отношение представляват възгледите на голямата ни 

археоложка Ана Радунчева, защото както винаги, тя се оказва най-задълбочена, проницателна и 

смела. Като коментира края на халколитната балканска цивилизация изследователката приема 

тезата, че най-вероятната причина за това следва да се търси извън материалните аргументи. 

Според нея водещи в случая са били верските представи на халколитното население и наложеното 

от жреческото съсловие табу за живот по родните земи. Населението от Централните и Източните 

Балкани не е загинало нито от природни катаклизми, нито е било изтребено от нахлуващи от 

североизток степни племена, както някои изследователи предполагат. То самоволно е разрушило, 

опожарило и напуснало селищата си и е потърсило живот на други места. Косвено потвърждение 

на тези твърдения на археоложката предлагат последните данни от датирането на Варненския  

 

фиг.12 

некропол, който, както казахме, е прекратил съществуването си три века преди края на самия 

балкански халколит. Това разминаване във времето показва, че факторът, довел до края на 

центъра Варна е различен от този или тези фактори, наложили края на балканския халколит.  

Логично е части от крайбрежното население, привикнало към морския начин на живот и 

корабоплаването, водено от своите най-изявени корабни капитани, да мигрира по море. Още 



повече, че морските пътища за корабоплаване в Черно и Егейско море, а може би и в Източното 

Средиземноморие са им били добре познати. За това свидетелства оживената търговия още от 

времето на късния неолит до края на цивилизация Варна – износ на провадийска сол срещу ценни 

миди и каменни породи. Затова, допуска А. Радучева, част от емигрантите, достигнали крайните 

предели на Балканите са преминали морето и са заселили островите в Бяло и Егейско море. 

Продължавайки мисълта си, авторката отбелязва: „Този процес ние имаме възможност да 

проследим, макар и най-често според опосредствени данни. Материално доказателство за спомена 

на голямото преселение в края на каменно-медната епоха от континента към островите е 

наличието на глинени модели на лодки (Bossert, 1953), натоварени с жени, деца и мъже гребци. 

Известни са и такива, на които плаващите явно оглеждат хоризонта в очакване да се появи 

желаната суша. (фиг.12).  

 

Движението на населението е било достатъчно осезателно за обширен географски ареал, 

тъй като в земите на Източното Средиземноморие откриваме погребения, извършени в гробове с 

ладиевидна форма – места, в които се откриват и следи от енеолитни религиозни  виждания, 

близки до тези на населението от нашите земи (А. Радунчева, 1994д, 25-31). За района си те са 

датирани към началото на бронзована епоха – време достатъчно да направи събитието 

(придвижването) легендарно. С появата на новите преселници се появяват и нов тип култови 

предмети, особено по островите. Става въпрос за определен вид глинени модели на храмове. В 

това отношение особено показателна е находката на кръглия храм от остров Кипър. Човешките 

фигури, които изпълват кръглата храмова сграда силно напомнят късноенеолитната идолна 

пластика от земите на Централните Балкани, но има и нещо ново, което е чуждо и непознато за 

вярванията и иконографията на божествата в земите на прародината.” [27].          

Изтъкнатата ни праархеоложка, подобно на В. Славчев, не приема тезата за „безследно 

изчезналата” халколитна култура и населението ѝ, наложена у нас от Е. Черних. Напротив, тя 

изказва мнението за балканските корени на най-ранната халколитна култура в Егея и Източното 

Средиземноморие, извеждайки я директно от мигриралите от Западното Черноморие носители на 

халколитната култура Варна. Нещо повече, тази култура в Близкия Изток също има морски 

характер, а корабоплаването и металургията са най-типичните ѝ отличителни черти. Водещ 

морски център е древният близкоизточен град Бибъл. Известен като финикийски град, той е 

съществувал много преди официалната поява на финикийци на историческата сцена. Това е 

същият пристанищен град, дал името си на т.нар. Библоски планини от маршрута на Прометей.    

 Така археологията с много факти и аргументи потвърди дълбоката истина в съдържанието 

на мита за забягналата от Балканите на Нил Йо и становището на Аполодор, че балканската Йо е 

прототипът на египетската богиня Изида. Да не забравяме мястото на Варненския некропол с гроб 

№ 36 в цялата тази история. А златният фалос и златните крава с теле от некропола са сериозно 

основание да допуснем, че Йо е образът-символ на морската миграция от Варна към топлите 

южни морета и Египет. Това е гробът на последния владетел на центъра Варна и неговото 

семейство. Затова в него намираме първия в историята чисто златен царски скиптър, златни 

гривни и 752 златни мъниста – все типични царски атрибути. Но тук са и най-ранните прототипи 

на кравата с теленцето във верските представи на човека и златната диадема на царицата. 

Некрополът събира като във фокус мотивите за напускането на халколитния център Варна, 

отплаването по море, символичните погребения на последния местен владетел с цялото му 

семейство, за рогатата златна крава Йо със златното теленце Ра и за златния фалос (гроб № 43), 

свързал ведно Изида с Озирис и станал причина за чудното зачатие на Хор.  



По наше мнение митът за бягството на рогатата Йо по море с кораб е свързан с края на 

центъра Варна и на цивилизация Варна и описва разселването на халколитните варненци по море 

към Егейския свят, Леванта и дори към Нил. Сега като си припомняме маршрута на емигрантите и 

казаното за северните кари/карели и южните кари/карийци, струва ни се, че този етноним като че 

ли бележи целия маршрут по неговата дължина. Защото Добруджа някога е носела името Карвуна, 

Шабла – Карон лимен, скалата край Камен бряг – Каръната. Грузия е Сакартвело, а в Крим 

попадаме на Каркинитския залив и планинския масив Караби-яйла, но подобен тип названия 

откриваме и по южните ни брегове: край Несебър – хребета Каредя. Такова е положението в 

Черно море, включително и в Кавказкото Причерноморие. В Азия попадаме на страната Кария, на 

югазападното крайбрежие на Мала Азия, но град със същото име Кария откриваме и в Пелопонес. 

Една от късните столици на Кария е пристанищния град Халикарнас, а един от големите острови 

на островния мост, свързвал малоазийска кария с о. Крит носи името Карпатос. За някого може и 

да е странно, но към името на карите ни води и името на двата града Аргуса в Тесалия и 

Пелопонес, доколкото то напомня за жертвоготовния Карга – спасител на човечеството.  

Другаде съм разгледал множество подобни топоними в Близкия Изток и на о. Кипър и тук 

няма да ги повтарям, но си струва да обърнем внимание на кипърските топоними Карвунен, 

Карвонен и Карвонери, които силно напомнят старото име на нашата Добруджа – 

праисторическата родина на мореплавателите хаманджийции. В Египет попадаме на свещения 

храм Карнак и местността с фараоновите гробници Сакар, а от Херодот знаем и за карите в 

Египет. 

 Колкото и косвен да изглежда този аргумент с топонимите на основата КАР- по целия път 

на мореплавателите кари от Карско море и Приуралието до Черно, Егейско и Средиземно море, 

включително и по Нил, той не е за подценяване и вероятно има отношение към миграцията на 

„варненци”, когато повишеното ниво на морето залива земята им. Изказахме тезата, че бягството 

на Йо начева от Черно море и напомня бягството на варненци към Егея и Средиземноморието. А 

по мое мнение то не само напомня, но и отразява миграцията им към топлите морета. Колкото до 

нейния рогат образ, той видимо наподобява типа „рогати” кораби от Нубийската пустиня – 

единствените големи морски плавателни средства през халколита. Но са налице и аргументи, 

свързващи и Йо, и Изида с Варненския некропол, както и с металообработвателния и морския 

търговски и транспортен център Варна.  

От съществена важност за нас е обстоятелството, че преди Йо да засели делтата, тя също се 

оказва в Горен Египет, което означава, че до Нил тя стига през Червено море. Защото това 

синхронизира появата ѝ на Нил с най-ранните известни нашествия на европеиди по свещената 

река, станали с „рогати” кораби през водните канали Уади Хамамат, Уади Барамия и Уади Абу 

Субейра, свързващи Червено море с Нил. Именно от Червено море чужденците навлизали в Горен 

Египет и достигали Нил. А след като установихме, че маршрутът на Йо към Нил е бил от Червено 

море и точно по тези канали, за което съдим от десетките и дори стотици „рогати” кораби, 

изобразени върху скалите точно по тях, разбираме, че появата ѝ тук трябва да има пряко 

отношение с тия чудновати кораби.  

Ако приемем твърдението на Аполодор, че балканската Йо е египетската Изида, тогава Йо, 

подобно на Изида трябва също да има съпруг. Ние не знаем нищо за съпруга на Йо, но за Озирис – 

съпруг на Изида знаем, че е свързан с появата на металургията в Египет. Това датира неговата 

поява по Нил не по-рано от първата истинска халколитна култура тук. Говорим за културата 

Негада II, която възниква в Горен Египет в края на IV хил.пр.Хр., т.е. и  по време съвпада точно с 

преддинастичния период в Египет. Или с други думи, появата на най-ранната за Египет 

металургия съвпада по време и място с появата на Йо и съответно на Озирис и Изида тук. Аз 



изключвам всичко това да е плод само на една случайност и съм склонен да допусна, че става 

дума за събития, свързани със заселването в Горен Египет на висококултурни емигранти, дошли с 

кораби от Червено море и владеещи металургията. И без да забравяме, че Йо иде от Балканите и 

по-точно с кораб от Черно море и по-конкретно от центъра Варна, разбираме, че същото се отнася 

и за нейната египетска двойница Изида, и нейния брат и съпруг Озирис. Свързвайки всичките тези 

дадености ведно, разбираме кой и откъде е внесъл металургията по Нил. Че това е бил Озирис 

като носител на високите знания на културата Варна в мореплаването и металургията. Защо това 

се е случило за пръв път в Горен Египет и защо в културно отношение водещ е бил точно той?  
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Нека сега да се спрем и обсъдим 

настъпил 

ите с появата на непредвидените 

морски нашественици от центъра Варна 

промени в живота на местното нилско 

население. Тази поява на културните емигранти и първите им срещи 

с местното население не са минали спокойно. Имало е съпротива, свидетелстват сцените на 

морски бой върху дръжката на нож от Джебел ал-Арак  (фиг.13) и от стената на гробница № 100 в 

Хиеракополис – първата столица на Горен Египет (фиг.14). Тяхната поява се съпътства и с появата 

на първите европеиди по Нил. Това са хора с определено европеидни външни белези – „мъже с 

прави носове, цели  бради и коси сплетени на плитки, все нетипични за местните египтяни расово-

културни особености”, находчиво отбелязва С. Гайд. А от Ловната палета научаваме редица 

особености от облеклото и въоръжението на чуждите бойци. На главите си носят шапки, вероятно 

като защитни средства, а на кръста си имат пояси от висящи вълчи опашки. Но най-фрапираща е 

двойната брадва лабрис в ръката на единия от воините. (фиг.15) [28]. Защото науката приема, че тя 

е дело на крито-минойската култура от II хил.пр.Хр., а сега я виждаме на въоръжение още през IV 

хил.пр.Хр. Тя е била ползвана от нашествениците в Горен Египет. Но за нас не е без значение и 

обстоятелството, че самото ѝ наименование „лабрис” има карийски произход, а че идеята за нея е 

дело на староевропейците-балканци, твърди Х. Хаарман. [29] И ние можем да му се доверим, 

предвид разкритията за най-ранните двойни брадви на Ставри Топалов, намерил двойни брадви 

направени от камък и от еленови рога във Варненския некропол, но и на други още места от 

халколитната епоха на територията на Източните Балкани. [ 30]  



Най-фрапиращи са баталните сцени върху Ритуалната палета на цар Нармер, в които 

чуждите воини  са изобразявани с дълги плитки на главата. От нея разбираме, че той е носел 

короната на Горен Египет и като такъв е поел защитата на местното население от морските 

нашественици. На лицевата страна на палетата царят и неговите знаменосци с гордо издигнати в 

знак на победата си знамена са изправени пред десет обезглавени и с вързани ръце вражи воини, 

лежащи на земята в две редици. Но още по-впечатляваща е сцената, изобразена на обратната 

страна на палетата. Тук цар Нармер, изправен в цял ръст държи за плитката с лявата си ръка 

коленичил пленник, а дясната, в която държи нещо като боздуган, е издигнал заплашително над 

главата му. По ръста на пленника – по-малък от царя, но значително по-едър от обикновените 

воини може да допуснем, че сцената изобразява екзекуцията на пленения неприятелски владетел. 

И човек може да се пита, не е ли това неизвестният съпруг на Йо или не е ли това Озирис.?  

За това съдим по богатия символичен гроб № 36 от Варненския некропол, предназначен за 

цялото царско семейство, от което следва, че Йо или Изида не са тръгнали на път сами. В делтата 

на Нил обаче Йо е сама, а Изида е вдовица и следователно и двете губят своите съпрузи някъде по 

пътя, преди да са стигнали до делтата. Известно е, че Озирис е убит в Египет и частите му са 

разпръснати във всяка една от египетските номи, а това означава, че той трябва да е бил убит в 

Горен Египет.  

От мита за Йо знаем, че тя първоначално достига „изворите на Нил”, т.е. Горен Египет и 

след това заселва делтата. От десетките петроглифи на „рогати” кораби знаем, че неканените 

емигранти са достигнали р. Нил през пресъхналите днес реки Уади Хамамат, Уади Барамия и 

Уади Абу Субейра, които пресичат Нубийската пустиня в Горен Египет. Цар Нармер или 

легендарният обединител на Египет – Манес, е владетел на Горен Египет. Хиеракополис е столица 

на Горен Египет и тук е гробницата с изрисувана върху стената морска битка между местни 

нилски лодки и флотилията „рогати” кораби на нашествениците. Също тук се намира и град 

Джебел ал-Арак, в който е открита дръжката на нож от слонова кост с изобразена върху нея сцена 

на морски бой между нилски лодки и „рогати” кораби с бойци от чужд расов тип и също с плитки 

на главата. В Британския музей е и плочката от Абидос, открита в руините на древния град на р. 

Нил. Върху нея е изобразен „рогат” кораб и се смята, че тя описва експедиция от Горен Египет 

към гр. Буто – старата столица на Долен Египет, но за нас е важно да кажем, че и гр. Абидос е 

също в Горен Египет [31].  

фиг.15 

 

Сега ако обобщим всички изброени 

артефакти и събития, свързани с 

нашествието на емигрантите, носители на 

чужди за местното население расови белези 

и дошли от Червено море на своите „рогати” 

кораби, виждаме че засягат изключително 

Горен Египет и това е знаменателно. Сега 

най-ясно разбираме защо пътят на Йо, преди 

да достигне делтата, също минава през Горен 

Египет, както и причината, поради която 

Горен Египет изпреварва в развитието си и 

специално с развитието на металургията Долен Египет. Защото Йо е Изида, а Изида иде със 

съпруга си Озирис – същият, който учи местните хора на занаяти и ги запознава с металургията. А 

тя, както сочат археологическите данни, възниква за пръв път при културата Негада II в Горен 



Египет. Дотук съвпаденията са  достатъчно много и така убедителни, че е трудно да не бъдат 

разбрани и да бъдат отричани.   

Така разбираме, че бягството на Йо е действително от времето на „рогатите” кораби, което 

ще рече от халколита. Но от халколита при нилската култура, което ще рече от времето на 

културата Негада II. Това датиране е от основно за работата ни значение, тъй като то обяснява 

следите от влияние на културата Варна върху нилската култура. Най-важно в мита за Йо 

оценяваме автентичното описание на миграцията по море на халколитните варненци около 4350 

г.пр.Хр. То е първоначално към източните му брегове и Кавказ, а след това към Егейско, 

Средиземно море и Червено море, откъдето към „изворите на Нил”, както е представен Нил около 

първия речен праг. Впечатление прави разминаването с цяло хилядолетие между напускащата Йо 

Варна и нейната поява в Египет. В случая обаче не става дума за грешка, а за продължителен 

процес, започнал с напускането на центъра Варна и пребиваването на емигрантите по различни 

чужди пристани, където са отсядали, а след време, след поколения някои от потомците им се 

отправяли отново на път. Така след Кавказ, Пелопонес, Кария и Ливан, техни далечни потомци 

проникнали в Червено море, а от него достигнали и Нил. 

Излишно е да казвам, че тук изследваме един мит. Важното е, че анализът му ни предлага 

хипотезата, че той отразява факта на планираното напускане на морския център Варна. Това за 

масата обитатели вероятно е било по суша, но за избрани негови обитатели е станало по море, с 

кораби. Смятам, че напускането е било в резултат на заливането на крайбрежните селища от 

надигналото се ниво на морето около 4350 г.пр.Хр. Най-интересното е, че митът предлага 

маршрут, който позволява да проследим разпространението на високата халколитна култура на 

варненци и най-вече това на металургията. Дали митът засвидетелства развитието на металургията 

на всички посочени спирки от маршрута на Йо, тепърва ще трябва да се уверим. Надявам се все 

някой ден бъдещите археологически проучвания да намерят отговора и на  повдигнатия въпрос. 

На този етап за нас е важно да кажем, че всички приказки за „несъстоялата се цивилизация Варна” 

са толкова несъстоятелни, че натрупаните свидетелства за културно влияние на културата Варна 

върху нилската култура са напълно достатъчни, за да отхвърлят категорично стъкмения от Е. 

Черних етикет.  

Досега изследователите ентусиасти предлагаха цяла поредица разнообразни аргументи за 

културно влияние на варненската халколитна култура върху културата по Нил. Те бяха обаче 

твърде общи и се свеждат до някои културни паралели. Лично аз съм склонен да приема, че митът 

за рогатата Йо, забягнала от Балканите и намерила покой при делтата на Нил, отразява събитията 

около напускането района на Варненския залив по море на халколитните варненци – следите на 

чиито потомци археоложката Ана Радунчева  откри край бреговете на Източното 

Средиземноморие и Близкия Изток. А митът за Йо позволява да продължим пътя ѝ до Червено 

море и оттам до Горен Египет и делтата на Нил.  

 

 

  



фиг.1.  Мотивът „слънчева ладия” в ниша от м. Глухите камъни, Ивайловградско. Слънцето е 

изобразено като равнораменен кръст (по Виолета Евтимова). 

фиг.2.  Артефакти от некропола Варна І  с характера на мерни единици и геометрични еталони 

(по Х.Смоленов и Х.Михайлов). 

фиг. 3.  Писмени знаци от надписи от халколита у нас (по Б.Шкодров). 

фиг. 4.  Петроглифи с египетски „рогати кораби” върху скали от пресъхналите реки Уади 

Хамаат, Уади Барамия и Уади Абу Субейра в Нубийската пустина  (по Р.Галахар и Пер 

Стонемир). 

фиг. 5. Петроглифи с „рогати кораби” от Каспийско море  (по Р.Галахар). 

фиг. 6. Каналът Манич, свързвал Черно с Каспийско море до към край на V хил.пр.Хр. 

фиг. 7. Пиктографски злак със значението на лодка (по Харалд Хаарман). 

фиг. 8. Изкуствени фалоси - златен от некропол Варна  I, гроб № 43 и глинени от РИМ 

В.Търново. 

фиг. 9. Богиня Изида с рога на главата (МНМ). 

фиг. 10. Златните крава и теле от гроб № 36 на некропола Варна I (РИМ Варна). 

фиг. 11. Делтата на р.Нил с вход към Суецкия залив – „каналът на фараоните”, свързвал 

Средиземно и Червено морета. 

фиг. 12.  Лодки с бегълци от културата Варна – глинени модели от Близкия Изток (по 

А.Радунчева). 

фиг. 13. Морски бой между нилски тръстикови лодки и “рогати кораби върху дръжка на нож 

от Джебел ал-Акър, Египет (по.С.Гайд).  

фиг. 14. Сцена на морски бой от гроб 100 в Хиеракополис, Египет (по С.Гайд). 

фиг. 15. Изображение на бойци в бойно снаряжение на морските нашественици върху Ловната 

палета (по С.Гайд). 
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