
 
 

ЗАЩО ИМПЕРАТОРИ ТРАКИ ВЪВЕЖДАТ ХРИСТИЯНСТВОТО В РИМ 

 

Нашите учебникарски автори оправдават претенцията на историята, че е наука, като упорито 

възпроизвеждат политическите клишета, наложени от победителите ни. С тях те обслужват погрома, 

сполетял не само държавата ни след призвания да унизи и унищожи България Ньойски договор от 

1919 г., но и духа на българите. С болестна упоритост се натрапват робства, предателства и 

преклонение пред външни „освободители“, сякаш отдавна нямаме генетична връзка с предците ни, за 

които епископът на Павия Магнус Феликс Енодий е писал в началото на VI век: Българите – това е 

народът, който имаше всичко, което е пожелавал.  

Особено нелепо се подбира и онова от историята на Римската империя, което поставя нашите 

предци в подчинено положение. Пропускат се не само плеядата императори от мизийски, дакийски, 

илирийски, македонски и, въобще, тракийски произход още с възшествието през 234 г. на Гай Юлий 

Вер Максимин – прочут като Максимин I Тракиец,  приел и титлата Дакийски.  

Услужливо се преглъщат драстични подмени на факти и документи от чужди историографи, 

какъвто е случаят с Едикта за толерантността, който е прогласен в Сердика през април 311 г. от 

съимператорите-сердикийци Галерий и Лициний. Оригиналният му текст е запазен не само на 

латински, но и на гръцки; за него става дума и в книгата на италианския кардинал Цезар Бароний 

„Църковни анали от Рождество Христово до 1198 г.”.  Само невежите не знаят, че когато – след две 

години! – през февруари 313 година в Медиоланум (днешно  Милано) се срещнали съимператорите 

Лициний (сердикиец) и Константин (роден от сердикийката света Елена), те уговаряли женитбата на 

Лициний с Флавия Юлия Константина, полусестра на Константин от баща му Констанций, който пък е 

илириец от Найсус (гр. Ниш). По този повод те препотвърдили решеното със Сердикийския едикт 

християните да могат отново да съществуват и отново да издигнат домовете, където са 

провеждали събранията си. Това сега дори и у нас профаните и политиците (каквито са по душа и 

много от „учéните“!) наричат „Милански едикт“ и с него подменят Сердикийския! 

Увлечени да забавляват чуждестранните си покровители с легенди за траките като многоженци, 

гуляйджии и безразсъдни воини, такива наши „учéни“ пропускат да изтъкват, че в земята на далечните 

ни предци са създавани писмени системи поне от седем хилядолетия, а образци на символно мислене 

имаме отпреди 1 800 000 – 1 400 000 години. Стеснително не изтъкват, че те са обслужвали 

специалните познания на посветените, които са създали модела на езотеричните ордени в Европа. От 

преданост към своите ментори и да не затворят пътя си към престижните за CV-то им чужбински 

специализации и конференции, дори не смеят да се поинтересуват какво може да е разбрал апостол 

Павел през 52 г. когато в Посланието си до римляните пояснява на непосветените далече от Тракия, че 



в онова, за което свидетелства, става дума за откритието на Тайната, умълчавана от вечни времена 

(14:24). Като парола звучи посланието, с което се обърнал към своите посрещачи филипяните в земите 

на Орфеевите мистици: Които, прочее, сме съвършени, това да мислим; ако ли за нещо инак мислите, 

Бог и него ще ви разкрие (3:15). А каква би могла да е тази Тайна, ако не Онази, благодарение на която 

траките са видели в Иисус изначалната своя вяра в безсмъртието, когато евангелистът Лука им 

нарисувал разпятие, но с обожествения цар/жрец Орфей, излязъл пак от Отвъдното?! 

Колкото и да го е притеснявал пламенният стремеж към саможертва на ранните християни, синът 

на мизийци Галерий положително е бил стреснат от страстта по кървавите митраистки обреди, които 

обзели римските легионери. Едва ли без връзка с това той упорито изтъквал, че бил син на дракон – 

символичният начин да подскаже, че бил посветен в тайните на гетите от Североизточна Мизия, 

откъдето били и неговите родители. Неговата армия не носела римския орел, а знамена с дракони, и се 

заканвал да преименува Римската империя на Дакийска. Като последователи на Орфей, който 

отхвърлил кървавите жертвоприношения на Дионис, и богопочитателите по тайните в безсмъртието 

около техния учител Залмоксис от края на VІ или началото на V в. пр. Хр. Като дори от благочестие 

не употребявали за храна одушевени същества, а следователно и добитък, изтъква в началото на I век 

философът историк Посидоний.  

Еврейският историк и писател Йосиф Флавий пише в „Юдейски древности“ за есеите, сред които 

е роден и отраснал, че те притежават общо имуществата си и техният живот е сходен с този на т. 

нар. полисти у даките. Той е признат в Рим за отличен познавач на религията и културата, а 

присъединяването по негово време и на Тракия към империята го подтиква да прави сравнения, в 

които изтъква, че притежават общо имуществата си, а богатият не се радва на това, което има 

повече, отколкото онзи, който няма нищо… Братята сами се грижат за приготвянето на зърното и 

храните. Те не живеят различно от другите хора, а животът им е подобен на този на така 

наречените полисти при даките (Юдейски древности, ХVІІІ, 15, 201 22; Izvoare, I, 412–413). Така и 

учението, образът на живот при християните се явявал много по-близък и подходящ в една Дакийска 

империя, та августите Галерий и Лициний дръзко ги подкрепили. 

Сговорчиво се пропуска и историческия факт, че след 313 г. император Константин е обявил 

„Сердика е моят Рим” и от нея – като чиста и първа християнска столица – е управлявал империята до 

пролетта на 330 г. Дори БПЦ сякаш панически премълчава, че синовете на великия светец – 

съимператорите Констанс и Констанций II – през 343 г. са поканили в Сердика водещите епископи от 

целия християнски свят за Втори църковен вселенски събор, който е председателстван, както и 

Никейският, от Осий Кордобски. В своята „Църковна история” ромейският историк Сократ Схоластик 

пише, че из западните области, както казва Атанасий, се събрали около 300 епископи, а от 

източните, по думите на Сабина, само 76. Самият александрийски папа Атанасий, обявен за светител 

на Църквата, в 50-а глава на своята апология против арианите изтъква, че под решенията на 

Сердикийския събор са се подписали 282 епископи. Днешната БПЦ дори сякаш се притеснява колко 

деен е бил епископът на Сердика Протоген, домакинът на този вселенски форум. А той се е прочул 

още в споровете на Първия вселенски църковен събор в Никея през 325-а, свикан и ръководен лично 

от императора Константин Велики, затова под неговите решения се подписал десети за господните 

църкви в Дакия, Калабрия, Дардания и съседните области сред 318-те свети отци на Събора. Освен че 

„дописали“ Символа на вярата,  делегатите на Сердикийския събор съставили още 20 канонични 

правила, свързани с църковната дисциплина (колкото били приети и на Първия вселенски събор), 

както и Сердикийските пасхални таблици, които уеднаквяват и изчисляват за вековете напред датата 

на Великден. 

Много столетия коренните софиянци са живели с преданието, че и сакралният знак, който 

Константин получил за похода си против кесаря Максенций в Рим, му бил даден всъщност от Сердика. 

С това обяснявали и защо възвишението южно от града наричали Кръста. Там с почит са споменавали 

местността Славище, където са векували руините от древен светилищно-храмов комплекс, който 

навярно е връчил на Елениния син сакралния знак на хризмата, с която наистина победил, въпреки че 

водел тройно по-малобройна армия от наличната в крепостта на  противника му. 

Само единственият наш академичен учен, който написа достоен труд за Сердикийския събор – 

доц. д-р Веселина Вачкова, – се зае да осмисли и аргументира това предание. А св. Константин Велики 

е отдал своята благодарност като по време на неговото управление сред светилищно-храмовия 



комплекс е била вдигната огромна за онова време базилика. Дори през ХVІІ век тогавашният 

католическият епископ на София Петър Богдан Бакшев е отстоявал високия статут на своята катедра с 

това, че е имала основател, какъвто бе Свети Климент (Римски) – папа и мъченик. В своята 

„История на София” той пише: Триадица е място, където в древността е бил разположен един 

манастир извън София, на юг към полите на планината… Казват, че той се е наричал от гърците 

Триада, вярвам, че този манастир е бил посветен на св. Троица. Също казват, че поради големите 

удобства и поради добрия въздух на това място се е състоял Сердикийският събор. Така още преди 

три столетия той обърнал внимание върху изключителната роля на мястото, която базиликата на 

Кръста от началото на ІV в. е имала в историята на града, в който на Втория вселенски църковен събор 

е била обсъждана „формулата“ на Светата Троица. През  1913 г. историкът с европейска известност 

проф. Богдан Филов написал по повод на Сердикийския събор, че по предание той се е състоял даже 

не в самия град, но в една голяма църква извън града, развалините на която са се виждали чак до ХVІІ 

в. През 1954 г. д-р Иван Велков съобщил за останките от раннохристиянската базилика и дори за 

„засводена гробница”, разкрита редом на терасата върху възвишението, където провел своите 

изследвания. Понеже и след три десетилетия разрухата продължавала да тегне над руините, точно след 

двайсет години синът му проф. Велизар Велков припомнил неговите разкрития в напразни усилия 

дано подтикне държавата и столичната община да спасят историческата светиня. Понеже за 

Българската църква изглежда са важни само черквите, построени след всеобщото покръстване на 

народа ни през ІХ век, а комунистическата власт отстояваше безбожието като светоглед, бележитият 

археолог изтъквал, че около останките се намирали изобилни следи от културен живот от края на ІІІ 

и първата половина на ІV в. Неговата професионална чест на учен обаче не му позволила да премълчи: 

Твърде възможно е тази голяма базилика, свързана с жилищен комплекс, да е била епископската 

базилика на Протоген. За това място има и писмена тадиция, която говори за продължителен 

манастирски живот и през Средновековието.  

В същата 1984 г. Дафина Василева (архитект!) двукратно публикува статии дано убеди 

властниците колко уникален е бил храмът на местността Славище (над столичния квартал „Лозенец”) 

върху възвишението Кръста. Като специалист тя дори изтъкнала, че обичайно ранните базилики са 

имали пред западната фасада и оформен открит двор, т. нар. атрии като обикновено дължината на 

атрия е най-малко 1/2 от дължината на корпуса. Не е изключено базиликата да е имала и двойно 

предверие с кули, извисени от двете страни на западната фасада.  Ако тези два момента от нейния 

план бяха проучени в спокойни професионални разкопки, щеше да бъде установено, че Лозенската 

базилика е една от най-монументалните базилики, разкрити досега на наша територия – с обща 

дължина над 80 м и височина 18-20 м. – и, може би, уникална за света по онова време. 

Но спокойни, изчерпателни, професионално направени разкопки на останките върху свещеното 

място нямаше. Скоро се разбра защо – в началото на 2000 г. там нахлуха булдозери и багери. 

Подготовката за строеж започна бързо да помита свещените руини от църковни градежи, а когато от 

това грубо прегазване на исторически сакрален паметник не само с национално, а с общохристиянско 

значение назря скандал, на археолозите оставиха неизринати около 800 кв. м на терена около вече 

излятата бетонна конструкция – абсидата и малко от външното протежение на южния страничен 

корпус. Не бяха досринати и стени от околните манастирски градежи – поне които не са им пречели да 

развърнат техниката. 

Кому беше нужно за бъдат затрити основите на вероятно една от най-големите и сред най-

прочутите в Европа сакрални сгради от началото на ІV век? Кого устройваше да бъда изринати 

подстъпите към оцелелите през вековете подсказки за средата на древни мистериални дейности в 

светилищно-храмов комплекс, където ревностни адепти на изконното познание вероятно със своите 

служби са убедили императорите от сердикийски корен колко изконно близки са свещените практики 

при нас и при посветените от Иисус? Нима това не откриха и адептите на Доминиканския орден, 

когато в порива на нашите езотерици да отстояват с идеите на богомилството образа на духовен 

живот, заложен от Христос, нарекоха учението им Българска ерес?! Единствената в историята на 

Църквата, наречена не на учител или богословски кръг, а на цял народ.  

От светилищно-храмовия комплекс на Славище е останал мавзолей с един очевидно 

предхристиянски каменен гроб и два „римски“ саркофага. В единия от тях поне временно може да е 

била положена Света Елена, защото мястото е било изключително свещено за родените в града, а 



старият гроб може да е фиксирал древен хероон. В апсидата на столичния храм „Св. София“ е останал 

съхранен сребърен реликварий с позлата от ІVв., за който проф. К. Иречек свидетелства, че вътре 

съдържал малко прах и пръст и няколко много ръждясали монети на Константиновите синове. 

Близко е до ума в него дискретно да са били съхранени част от мощите на Света сердикийка и 

осветена земя от мястото, където е била положена след смъртта ѝ, та именно от тяхното присъствие да 

е останало в София преданието за укрита в базиликата светица, от която из черквата до късно се 

разнасяло благоухание. Монетите, разбира се, са оставени като свидетелство с кое време са свързани 

реликвите... 

   Достойно би било именно ние да докажем на света защо точно по времето, когато Римската 

империя управляват императорите, родени от нашите земи, именно като отлично запознати с 

духовните практики на траките и водени от традициите на духовния живот при нашите изконни 

предци, те припознават в християнството Учението, което – без да влиза в противоречие с 

хилядолетните им постижения в сакралните практики, – може да донесе единна вяра, упование, 

усърдие и стремеж към душевно съвършенство и на останалите хора по света… Основанията за това 

са много и опитът ми да ги проследя изчерпателно роди „Отключените пътища на богомилите“ – 

последната ми засега издадена от „Сиела“ книга в моята поредица за Българското учение . 
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Илюстрации: 

 
Така е изглеждала знаменитата базилика според арх. Дафина Василева 

 

 

        
Сердикийските Пасхални таблици от Веронския кодекс 

 



 
Възпитаниците на отец Сионий от Софийската духовна семинария стоят потресени сред 

останките от свещеното олтарно пространство на храма 

 

 
Видът, в който оцеляха до наши дни саркофазите в „късноантичния мавзолей” 

 



 
Монета с образа на Галерий 

 

 
Книгата на италианския кардинал Цезар Бароний „Църковни анали от Рождество Христово до 

1198 г.”, където подробно разказва за Едикта на търпимостта, издаден през 311 година от Галерий 

и колегите му 

 



 
Една от страниците в книгата на италианския кардинал Цезар Бароний „Църковни анали от 

Рождество Христово до 1198 г.”, където подробно разказва за Едикта на търпимостта, издаден 

през 311 година от Галерий и колегите му 

 



 
Медальон на Константин със Сол Инвиктус – Непобедимото слънце 

 

 
Златен медальон на император Лициний със сина си цезар ЛицинийІІ 

 



 
Земите, погълнати в Римската империя 

 

 
Руините от „мавзолея”, снимани с дрон от въздуха през пролетта на 2016 г. 

 



 
Сребърен реликварий с позлата от ІVв., намерен в абсидата на базиликата „Св. София“, в 

който вероятно са били съхранени мощи от света Елена 

 


