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Никой от нашите първи царе  

не изглежда толкова велик като цар Иван-Александър 

– неговата военна мощ наподобява втори Александър Велики,  

по вяра и набожност той е втори Свети Константин;  

така той залови всичките си врагове, подчини ги  

и установи мир във Вселената. 

Из "Възхвала на Иван Александър" (1337 г.) 

от неизвестен съвременник на царя 

 

Времето на падането на България под османска власт е на пръв поглед добре 

изучено. За Иван Александър трябва да се знае, че е единственият български цар, 

управлявал 40 години и само Петър, синът на Симеон, може да се сравнява по владетелско 

дълголетие с него. Известният медиевист проф. Иван Дуйчев в т. 1 на „Енциклопедия на 

изобразителните изкуства в България” го нарича най-големия ктитор за всички времена от 

българската история и „една от най-важните фигури в историята на Балканския 

полуостров през XIV век, което до голяма степен се дължи на гъвкавата му династична 

политика”. Тези забележителни факти обикновено се пренебрегват, за да се изтъкват 

трагичните събития, довели до поробването на България и да се намери лесно обяснение, 

като се опозори героичната съпротива на владетеля, неговото семейство и народа ни. Но 

истината е различна от конюктурната и преднамерена теза. Рано или късно това, което е 

покрито се открива. А селектираните и отстранени доказателства се показват. Стратегия 

на нашите врагове от хилядолетия да се крие истината от нас. Това е записано в 

летописите. Ето какви съвети са дали Зосим, Теофан и Теофилакт на византийския 

император Константин V: „Господарю, тяхната сила е в рода им и в древното им име, с 

което се наименуват, защото вярват непоколебимо, че са един богоизбран народ, 

който говори единия божествен език. Воювай срещу тяхното слово с мъдро и хитро 

слово, и ще ги удариш и сразиш първо в ума и сърцето. Тогава ще отслабнат мишците 

им и ужас от силата и славата ти ще ги порази. Така ще ги завладееш навеки. Защото 

силата е в Словото и в книгите, и в летописите, и в историята, царю, и остава да се помни 



само това, що се запише в книгите и се опази и разпространи със силата на Империята. 

Затова сме велик народ и велика империя, защото това, което ние запишем в книгите, това 

вярват и следват всички племена, и това подчинява народите. Спомни си какво пише в 

летописите! Как постъпи на своето време императорът Галиен, който пое на поход срещу 

богарите-гети в Атика. Той пръв обеща на всички богари-гети, които се присъединят към 

него, римско гражданство и ги наричаше римски-гети-ромеи, а възстаналите против 

империята гети, обяви за робска бунтовническа сган и ги нарече презрително „готи”, като 

прокламираше, че чисти и благородни са само гетите-ромеи. Постъпи, прочее, и ти така! 

Наречи богарите в Мизия и Тракия – вулгари, сиреч мръсен и варварски народ от 

пришелци от изток, които нямат място в земята ти, а богарите от Илирия и 

Македония, наречи склавени, сиреч, разбунтувала се сган от скверни роби, 

придошли от север и запад, живеещи на гърба на Империята, и го запиши в старите 

хроники на всички времена, та да се помни от века и до века, и нека децата им и 

внуците им ги четат отново и отново, докато забравят древния си произход и помнят 

само твоите думи. И като им раздаваш почести, земи и злато, за да се бият едни 

против други, ти несъмнено ще ги подчиниш и изтребиш, както предците ти 

постъпиха с много други народи досега. Прати свои хора измежду ...родовете им, и им 

помогни да правят заговори против царете и воеводите 

си, и така да предават войските и народите в ръката ти.“ 
1
 Тези напътствия показват 

коварна, ясна и дългосрочна стратегия за обезсилване чрез обезродяване на българите, 

като се удари по трите най-важни елемента на вярата им: 1. Че са богоизбран и много 

древен народ; 2. Имат единен божествен език; 3. Силата е в кръвта и в рода им.  

Предимството при използване на чуждите извори за българската история е, че те 

трудно прикриват действителната мощ на българската вяра и култура, които пребъдват 

през вековете.  

Иван Александър е един от най-интересните царе, но и най-противоречиво 

оценяван владетел в българската историография. И то заради нещо, което не е достатъчно 

подкрепено с извори, а се основава предимно на литературното произведение на Иван 

Вазов „Към пропаст“ и писания като „История на Османската империя“ на Йозеф Хамер. 

Чуждопоклоничеството в историографията и липсата на собствена преценка са явления, 

които е добре да бъдат преразгледани. Едно от твърденията за Иван Александър в 

определено преднамерена посока е, че е водил непоследователна външна политика. През 

всичките години на неговото царуване едва ли се събират и няколко мирни месеца. Как 

владетел, който отстоява държавата 40 години може да го направи, без да е изключително 

гъвкав и в същото време надарен с воински качества? На този въпрос критиците не търсят 

отговор. Не може да се обясни и как при тази много сложна обстановка на Балканите 

царят разгръща огромна по размах строителна и укрепваща културата ни дейност. Затова е 

необходимо да изследваме вече наличните извори с непреднамерен подход и дори с нова 

историческа методология.  
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 „Хроники на Авийла“, изготвени за папа Йоан VII 872–882 г. сл. Хр., публикувани като „Книгата Арих“. 



 
Фиг.1. Четвероевангелие на цар Иван Александър (Лондонско евангелие). Иван 

Александър, съпругата му Теодора-Сара, престолонаследникът Иван Шишман и по-

малкият им син.  

 

Защо е важно да върнем истинската слава на нашите царе и защо е нужно да 

наблегнем на Втория златен век на България? 

 

Защото историческата наука би трябвало едновременно обективно, но и от 

българска гледна точка да обследва източниците. Тезата, че дворът по времето на Иван 

Александър се е раздирал от семейни противоречия и че по същество царят е слаб 



владетел, който носи лична вина за падането на България под турско иго тогава е 

необоснована. Никой княз или император, ако няма силата и авторитета, не може да 

издържи толкова дълго на престола при мощни и обединени врагове. Всъщност най-

многобройни ръкописи с богати илюстрации, които показват българската слава през 

вековете, сме наследили именно от времето на Търновската книжовна школа и царуването 

на Иван Александър. Те показват величие и ръкописите носят неговия личен подпис. 

Ктиторската му дейност може да се сравнява със Златния век по времето на Симеон. 

Царят е бил най-образованият владетел на Балканите, като по време на битката при 

Русокастро от 1332 г. и последвалите преговори той е говорил на перфектен гръцки език. 

Известно е, че е знаел и старите български езици, които са се разпространили на владените 

територии, което удостоверяват две венециански грамоти, където подписът му е и на 

персийски.
2
 Иван Александър е бил силно религиозен,

3
 имал е богата култура,  дори 

страст към книгите, използвал е символен език, подходящ за епохата, бил е решителен, но 

е „гледал благо“.
4
 Интересно описание дава „Песнивеца”: Иван Александър бил "румен, 

доброзрачен и красив на вид, гледащ сладко в очи всички". Той споменава, че царят бил 

със свити колене, т.е. възможно е в детството да е прекарал детски паралич. Но този 

недостатък е превърнат в качество, защото книжовникът ни уверява, че владетелят бил 

"правоходец". Той е наричан "превелик, христолюбив, най-православен, цар на царете".
5
 

Затова е важно да видим истинския образ на владетеля, който прозира чрез делата му.  На 

първо място трябва да се отбележи изключителното обстоятелство при идването му на 

престола. Той е избран от Съвета на болярите, наречен в изворите "правителство" и е 

призован да стане цар в момента, когато той е ловешки деспот, титла получил от вуйчо си 

цар Михаил Шишман. И по бащина, и по майчина линия той е наследник на известни 

царски фамилии – „от двете страни на царското коляно“,  както пише в „Осмогласника”. 

Благородството е  по линията на Тертеровци и на Асеневци. Практиката да се избира 

българския владетел от посветените родове е много древна и по същество е 

просъществувала до края на Второ българско царство. Според Боно Шкодров българите 

от хиляди години са запазили специалния ред на наследяване на властта – по 

достойнствата на някои от доказалите се свещени родове, избирани от Съвет, наречен 

Кинеш.
6
 Изборът На Иван Александър става по настояване на двама посветени мъже – 

протовестиарият Раксин и логотетът Филип, които „успели да убедят и другите знатни у 

българите“ да възнаградят победителя в междуособицата между различни претенденти, 
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224 ; Ив. Дуйчев, СБК, 2, стр. 137-149 (двуезичен), П. Петров, В. Гюзелев, ХИБ, т.2, стр.255-256; В. 
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С2), С, 2001г., стр. 78-80. 
3 Например: Сам владетелят на българите – цар Иван-Александър, в договора с Венеция се кълне в нея наред 

с Отца, Дева Мария и Кръста (“и се заклева моето царство в бога отец и Дева Мария, и в самия животворен 
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4
 Песнивец на цар Иван Александър или Софийски псалтир от 1337 г. С., БАН, 2. л 311а-312б. 

5
 Похвала за Иван-Александър е поместена като послесловие в Софийския псалтир (песнивец) от 1337 г. 

(БАН сигн. 2, л 311а-312б). Царят е възхвален в тържествен стил във висша степен, като е наречен „велик 

воевода и цар на царете“. Подчертани са военните му подвизи срещу византийския император и срещу 

турските завоеватели, сравнен е с Александър Македонски.  
6
 Шкодров, Б. Българите през V-VII в.Доклад за научна конференция на международната академия по 

българознание, иновации и култура 9-10 май 2006 г. с.12. 



след детронирането на цар Иван Стефан през пролетта на 1331 г. Иван Александър е бил 

вече известен и авторитетен деспот, който участва в битката за запазване на западните 

български територии. Един ктиторски надпис в храма „Св. Николай Мирликийски“ от с. 

Станичене в днешна Р Сърбия бележи преломната година на неговото възкачване – 1331 г. 

Текстът гласи: „С благоволението на Отца и с изпълнението на Сина и със съдействието 

на Светия Дух изписа се и се изгради този храм на св ... и със средствата на Арсений и 

Евтимия и Костандин...в дните на благочестивия цар Йоан Асен и при господина /Б/елаур 

в год 6840 /1332/". 
7
  Този надпис е изключително показателен както за меценатската му 

роля още като ловешки деспот, така и за дипломатическите му качества. В междуособната 

война, която се разразява между него и отцепника Белаур, който се е окопал в Бдни 

(Видин), царят въпреки че излиза победител, признава донякъде статута на местния 

болярин. Името на Белаур за първи път се споменава в битката при Велбъдж. Надписът от 

храма в Станичене хвърля нова светлина за междуособицата и нейното потушаване в 

момента, в който на историческата сцена се появява Иван Александър.  

От другите надписи в споменатата по-горе църква се разбира, че сърбите разгръщат 

широкомащабна офанзива, като привличат различни съюзници срещу българите. Във 

встъплението към Душановия законник, Стефан Душан говори, че българската войска 

достигала до 80 000 души, в която влизали силите на „гръцкия цар Михаил и неговия брат 

Белаур, и българския цар Йоан Александър и Иванко Бесараб, тъста на цар Александър, 

живущите в съседство с тях черни татари, и Яшкото господство и с други господа с 

него.“
8
 Числеността на войската вероятно е преувеличена, но целта ни е да откроим ролята 

на Иван Александър, а не да навлизаме в подробности. Михаил III Шишман в момента на 

схватката е легитимен владетел, споменат в горния надпис като „гръцки“ цар. Стефан 

Урош Дечански започва военните действия в отговор на споразумението между чичото на 

Иван Александър – Михаил Шишман и Андроник III за обща офанзива срещу сръбския 

крал. Андроник III навлиза в Западна Македония и след като завзема някои крепости,  

изчаква край Битоля реакцията на българския владетел. Той на свой ред тръгва от Търново 

за Средец, превзема Земен, но забавя темпото в очакване на подкрепление и обоз, което 

мобилизира неговите врагове. Стефан Дечански през това време се разполага край 

Велбъдж. Никифор Григора твърди, че Михаил Шишман разполагал с 12 000 българи и 

3 000 наемници – власи и татари, предвождани от воеводата Иванко Бесараб, тъст на 

Иван Александър. За сръбската войска пък византийският историограф казва, че 

кралят разполагал със „силна войска“ и 1 000 „келти“ (каталански наемници). Според 

Йоан Кантакузин обаче, наемниците били 300 тежковъоръжени „аламани“.
9
  

Деспот Белаур е брат на Михаил Шишман, но след поражението и смъртта на 

царя се опитва да се постави в зависимост от сърбите и да им предаде българската 

корона. През това време на престола идва Иван Стефан, син от първата жена на 

Михаил Шишман, племенник на Стефан Дечански и роднина по друга линия на 

Белаур. Разбираемо е защо болярите от Търново не приемат тази кандидатура. Иван 

Алаксандър явно изчаква битката между роднините, но в 1331-2 г., когато е отбелязан 

ктиторският надпис от Сърбия той явно е преодолял съпротивата на Белаур, което 

личи по включването му след царското име.  
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 Павлов, П. Метежници и претенденти за търновската царска корона през XIV в. Варна: LiterNet, 2005.В 
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Имаме малко данни за влиятелните служители на хазната, строителството и 

протокола, които са номинирали и избрали новия цар.  Длъжностите на протовестиария и 

логотета не са напълно изяснени, но ако се следва логиката на титлите и се разчлени 

думата „вести” (веди) – единият е отговарял за „информацията“, тайните преговори и 

протокола, а другият – за „логоса” или комуникацията в страната и обявяването на 

царските решения. 

Иван Александър или по правилното е Йоан,  вероятно се е родил в началото на 

XIV в. Жени са Теодора Бесараб, свързана с влашката фамилия, която участва в битката 

при Велбъдж. От нея той има трима синове Михаил Асен, Иван Асен IV и Иван 

Срацимир, макар че все още се спори за техните действителни рождени дати, дори за 

имената им. Според някои извори царят е имал четирима свои наследници във втората 

половина от царуването си и на практика е делегирал правомощия за четири големи 

владения и области на тях. Единият син се казвал Добрич. И тримата му сина от първата 

съпруга са родени докато е още ловешки деспот. Не е необичайно, че синовете му са 

провъзгласявани един след друг за съцаре, което се вижда от откритите монети. По време 

на неговото царуване се секат най-много монети.
10

 Това говори за разгръщане на 

търговията и оживен стопански живот. Юрисдикцията на българската държава през 

втората половина на XIV в. се простира до Карпатите.
11

 На изворите, които потвърждават 

властта на българския самодържец обръщат внимание проф. Петър Мутафчиев, проф. 

Петър Коледаров, д-р Тервел Попов изследва наследството на Влахия и Молдова, проф. 

Овчаров открива роднинската връзка на Иван Александър с Влад Цепеш, страшилище за 

турците и управител на териториите отвъд Дунава.  

През  XIV в  младите княжества Влахия и Молдова признават сюзеренитета на 

търновския цар. Един от важните проходи Бран-Рукър, който води към Сибиу и Брашов, е 

бил контролиран от наши „граничери“. Българските територии са маркирани от 

топонимите с ясен национален произход. Влашката владетелска резиденция Къмплунг се 

наричала Дългопол, един от важните центрове и днес се гр. Търговище. Проф. Пламен 

Павлов отбелязва, че през XIII-XIV в. пограничният район на Карпатите се е зовял Края 

или Краището. През България е минавал поклонническия път за Йерусалим като в един 

средновековен пътеводител, запазен в Брюж, Белгия се споменава изрично, че в пределите 

на царството ни влизат Хелмщад или Херманщад (Сибиу), Бирборм (Рукър), Мерп, който 

не е идентифициран, Нивермерк (Търговище), Бела (окръг Дъмбовица в Румъния), Росси 

или Йорго („двойната“ крепост Русе-Гюргево), Каструм де Касано (Полско Косово, 

Русенско), Тирно (Велико Търново)
12

. Както се разбира българската държава е 

контролирала голяма част от териториите си на Балканите до падането под Османска 

власт. Не е за пренебрегване и фактът на продължаващите връзки със земите на днешните 

Босна, Хърватска, Черна гора, Венеция и Генуа. Митниците във Влахия, наричани на 

унгарски „вама“ остават под контрола на Иван Александър и на сина му Иван Шишман до 

края на българската държава. Не буди съмнение, че царят-исихаст е разгърнал отново 18-

те духовни школи, които са съществували от Първото българско царство, ако съдим по 

останалите ръкописи и ктиторски портрети. Най-богато украсените български ръкописи за 

цялото съществуване на средновековна България показват разгръщане на уникални 
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 Пак там. 



български школи, покровителствани системно от владетеля и неговото семейство. 

Четвероевангелието, познато като Лондонското евангелие от 1355-56 г., е един от най-

забележителните паметници на епохата и по същество крие още много тайни. В 

заглавните бележки преписвачът и калиграф, чието име е Симеон ни се съобщава, че има 

скрито значение или текст между редовете. По същото време ние знаем, че във Велико 

Търново патриархът носи същото име като това на монаха, създал това художествено 

произведение. Възможно ли е работата да е възложена именно на него? Несъмнено не е 

нещо необичайно за средновековието духовникът да не изтъква сана си, когато е в 

служение, а именно обратното – да подчертава своята нищожност спрямо Бог и 

овластения от него владетел. А такава отговорна задача не би била поверена на обикновен 

монах. Ето как започва въведението: "Слава на Светата Троица, която е възхваляване 

на нашия Бог, Който изпълнява всяко добро начинание започнато в Негово име, 

защото от Него произлиза всичко, всяко начало и всеки край. Написа се този 

животочен извор на новата благодат на пресладкото учение Христово и на Неговите 

божествени ученици апостоли наречен Четвероблаговестие. Не заради външната 

красота и ярки цветове злато пресукан лен или заради скъпоценните камъни и 

диаманти на декора, но заради вътрешното свещено слово... И тайнственого 

самотрения изпълнения. Яже в нем въйчиего и божественого въйчисления и 

чудодейства.
13

 Именно тези чудодейства са закодирани в т.нар. магически 

четириъгълник. 

От недогматична гледна точка влиянието на исихазма за запазването на източното 

православие, който се пренася в бившите български територии след падането под 

Османска власт и е изцяло заслуга на Иван Александър и не е оценено подобаващо. 

Защото не би имало т. нар. трети Рим, ако България не беше играла не просто 

посредническа роля между някои от европейските културни центрове през късното 

средновековие, а ги е генерирала и на практика създала.  

Магическият четириъгълник в Лондонското евангелие е енигма, защото задава 

математическите съответствия на духовно познати на владетеля и семейството му важни 

сакрални тайни. Посветените български царе са съхранявали тези тайни на практика 

хиляди години. Тези специални знания са били свързани с цикличността в историята, 

знанието за отвъдния живот и прераждането, съответствието на числата със сакрални 

писмена, връзка на физическите с музикалните и духовни закони, ненакърнимостта и 

съзидателността на божествения единен български език. В магическия четириъгълник са 

закодирани владетелските инсигни под формата на повторени многократно постулати. На 

практика това е нещо като египетски картуш, който огражда в свещено пространство 

името на владетеля. Едно от интересните открития, които могат да послужат за по-

задълбочено изследване, е връзката на странната прогресия в магическото квадратно 

пространство с кода Дуло, който открих. Числото 186681 показва божествено проектиране 

и инсигнията (многозначния символ) в древната българска вяра. В кръста, който се 

образува в центъра на квадрата има 12 хоризонтални и 18 вертикални деления, без да се 

взема предвид лигатурата в центъра, която огражда I-ῶ (Йоан). Тя се среща само веднъж и 

се намира в центъра на квадрата.  Така съвсем ясно се очертава закономерност, която е 

производна на знанието за значението на знака Дуло от царската фамилия. Доказателство 

за преднамерената роля на „картуша“ е фактът, че владетелското име е оградено от всички 

страни с думата РА. Тя е символ на слънцето освен при египтяните и при българите. 

                                                           
13
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Достатъчно да посочим, че нашият календар е слънчев, както и наличието на достатъчен 

брой думи, които започват с РА и имат значение на светило, светлина или блясък като 

Райко например.  

 

 
Фиг. 2 Магически четириъгълник, Лондонско Четвероевангелие 



  
Фиг. 3. Съвременна транскрипция на четириъгълника 

 

 РА обгражда както кръста, така и магическата формула, че Йоан Александър 

царува днес. Смисълът на това е, че наследството на царя не само няма да се забрави, но 

ще се възроди отново като феникс. Феникс е изобразен зад главата на царя в сцената на 

разговора му с Давид в Манасиевата летопис, където се намеква, че родословното му 

дърво е от давидовото коляно. В магическия четириъгълник са вложени и други тайни, 

свързани с познанието на съзвездията. 

В нашата историография доскоро не се гледаше сериозно на източниците, които са 

от религиозен характер, като житията и приписките във връзка с функционирането на 

Българската патриаршия. Но на практика това са послания от епохата – много точни и 

автентични извори. Такъв прекрасен източник е житието на Теодосий Търновски, 

написано от партриарх Калист, който е бил силно повлиян от царя. Самият Теодосий е 

родом от Видин и според някои източници е роднина на владетеля. В житието се 



споменава, че видният исихаст се е ползвал с голямо благоволение от Иван Александър и 

му е бил съветник. 

 

 
Фиг. 4 Изображение на Теодосий Търновски, Постница „Св. Лука”, Рилски манастир 

 

Исихазмът е изключително интересно учение, което е било припознато от 

църквата. Неговите корени не са достатъчно добре изучени. Всъщност това е мистично 

разбиране на християнството, което има дълбока основа в начина на възприятие на света 

от българите още от времето на траките. Родното име на един от най-видните 

последователи е именно Теодосий (Теодор), следовник на създателя на учението Григорий 

Синаит. Той, както и други български духовни водачи минава през школата на Синайския 

манастир, Египет и Атон. Исихазмът се основава на т.нар. „умна” или вътрешна молитва. 

Условното изучаване на молитвата по книга не било достатъчно, за да се постигне висша 

духовна степен, необходим бил и учител и наставник. Висшата комуникация с Бога 

изисква душевна и телесна чистота, които се постигат с пост и посвещение. Вероятно 

екстатичното състояние, до което са достигали най-висшите чинове, е подобно на това на 

орфиците. До този извод може да се стигне, като се изучава опита на Теодосий Търновски.  

След странствания през Арчарския манастир „Свети Николай”, Сливенския манастир, 

Търновския „Света Богородица”, Теодосий отива в Парория, Странджа при създателя на 

исихазма Григорий Синаит, който оформя школата си още в началото на XIV век. 

Търновският монах преминава през всички степени на духовно сподвижничество и 

растеж. Като „започва с най-простите упражнения” той достига висотата на 

„божественото съзерцание”. Описанието на скалата на израстване твърде много 

наподобява древното българско 7-степенно посвещение на Великата Вяра. Патриарх 



Калист казва, че по това време (първата половина на царуването на Иван Александър 

1331-1345 г.)  в Странджа вече има четири лаври - църкви. Следователно школата на 

българския просветител е била известна и нещо повече – тя е била създадена с 

протекцията на владетеля. През Средновековието българската православна църква е била 

финансирана и на практика покровителствана от царския институт. Затова е наивно и 

нелогично да смятаме, че тя е имала някаква напълно самостоятелна роля за запазване на 

българския характер на християнството на Балканите. 

Ролята на Иван Александър ясно проличава в съобщеното в житието на Теодосий. 

По поръчение на преподобния Григорий Синаит, свети Теодосий отива в Търново при 

Иван Александър с молба да спаси от разбойниците в Парорийската пустиня.?? Царят не 

само подсигурява охрана срещу пограничните набези за манастирите, но ги обезпечава с 

всичко необходимо. Като това било точка, която се разглежда и на един от съборите, 

организиран през 1350 г. На него разбойниците и крадците са предадени на анатема. През 

1346 г. Синаит почива, а Теодосий отказва да поеме ръководството на неговата школа. 

Търсейки отново защитата на Иван Александър, той отива в църквата „Свети Атанасий” в 

Атон, а по-късно и в Зографския манастир, който бил под личната егида на царя. 

Следователно през всичките години на уж спонтанно митарстване, всъщност търновският 

монах сякаш изпълнява специална мисия. Какво точно е правил в Солун, Несебър и 

Константинопол, където е пребивавал след това не се знае, но най-вероятно е събирал 

последователи и е подготвял създаването на университета край Велико Търново. 

Предполага се, че преподобният Теодосий вече е в Търново през 1349 г. Най-вероятно 

планът за изграждането на средновековен университет се е родил по-рано, но започва да 

се осъществява непосредствено след сватбата на Иван Александър с втората му съпруга 

Сара през 1345 г., дъщеря на банкера и ковчежника на царя.  Теодосий Търновски е бил 

извикан и молбата му към царя да определи място и да окаже материална помощ за 

основаване и строителство на манастир, подобен на Синаитовата обител в Парория, среща 

радушна подкрепа. Иван Александър му предоставя старата тракийска крепост в 

Килифаревската планина, на 20 километра от столицата. И това не е случайно. Монасите 

са били духовната войска на царството. Обучението в Кодекса на Великата Вяра е и 

тайната дипломация на посветените. Българското наследство на седембожието, което е 

свързано с календара и разбира се с Розетата от Плиска и нейната тайна се вижда и от 

изображение на Иван Асен II, където той е със седемвърха корона в Голямобуковския 

манастир "Света Петка" (или "Живоприемний източник"). Той се намира в землището на 

село Голямо Буково (тогава село Коджа бук), Средецка община, на 64 км от Бургас. Там са 

открити още преди Освобождението през 1873 г. три икони на мраморни плочи – Христос 

с дванадесетте апостоли, икона "Живоприемний източник" – Дева Мария с младенеца, 

седящи в чаша, а от чашата-източник водата пада в шадраван, в който плуват 7 риби, и 

икона "Св. Петка Епиватска" с райско клонче в ръка и държаща кръст. В местността има 

лечебна вода.  

Иван Александър имал пристрастия към определени светци – като Богородица, Св. 

Николай Мирликийски и Св. Петка. Споменаваме за наследството на фамилията, за да се 

проследи връзката с интереса на царя към меценатството и запазване на българската 

културна идентичност. Владетелят вече е бил известен чрез пророческата дарба на 

Теодосий Търновски за възможното падане на България под „агаряните“ и е започнал 

усилена подготовка за съхранение на националното богатство. През 40-те години на XIV 

век османците вече правят сериозна офанзива на Балканския полуостров. Българският 



владетел е на голям кръстопът. Още в края на 30-те години на XIV век неговият тъст 

Иванко Бесараб, васален на българския цар владетел и баща на първата му съпруга 

Теодора, изменя на подписания с България договор. В същото време Теодора Бесараб и 

сестрата на владетеля Елена женят синовете си Иван Срацимир и Стефан Урош V за две 

сестри от фамилията Бесараб. Иван Срацимир е женен за Анка Бесараб, но явно не се е 

доказал като надежден наследник. Другите синове на царя от първия брак са хвърлени в 

битка срещу турците по принуда твърде млади. Според някои историци синът на Иван 

Александър – Иван Асен IV загива през 1349 г., но за тази дата може да се спори, тъй като 

в Манасиевата летопис от 1344-45 г., препис от Ватикана, има реалиситчна миниатюра, на 

която е изобразено погребението на младия принц. От сцената се вижда, че Сара вече е 

пълновластна царица, облечена във владетелски одежди, а зад нея е опечалената майка на 

Иван Асен IV – Теодора в монашеско облекло.
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 Следователно вторият брак на Иван 

Александър е преди 1345 г., а не в 1347 г., както се твърди от някои извори. А освен това 

присъствието на двете знатни жени в Манасиевата хроника показва, че протоколът е бил 

стриктно спазван и независимо от сложните отношения, е имало порядък в царския двор. 

 
Фиг. 5. Изображение на втората съпруга Сара и замонашената Теодора в Манасиевата 

летопис, Ватикански препис 

 

Привидно нелогичните действия на Иван Александър във връзка с това, че обявява 

последователно синовете си от първия брак за съцаре, а после се спира на Иван Шишман, 

намира друго по-логично обяснение. Статутът на съцар се е давал на всеки васален 

владетел и това не е изключение за българската титулатура. Самият Иван Александър не 

на шега или поради гордост се нарича "император на българи и гърци". Синът му Михаил 
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Асен е обявен за престолонаследник, но той умира непосредствено след женитбата си 

около 1355 г. Тогава е пленен и Иван Срацимир. Унгария води битка за българските 

територии. Багрянородството така естествено минава към наследника му от втория брак 

Иван Шишман. От Четвероевангелието  от 1355-6 г, където Шишман е с червено – царско 

облекло, става ясно, че по това време той е избраникът. Ще добавим, че не е необичайно 

за епохата, още по-малко за българите, потомството на владетеля да получи част от 

царството или съответна титла. Само ще посочим, че по времето на Карл Велики 8-9 в., 

създал Франкската империя, на обширна територия, която включва днешните Франция, 

Германия, част от Унгария, спазва правилото, утвърдено още от предците на Атила, да се 

погрижи за васалитета и наследството, като разпределя приживе държавата между 

наследниците – Карл, Луи и Пепин. Луи Благочестиви, който надделява между тримата, 

прави същото – опитва да раздели Европа между своите трима синове, с което на практика 

разбива постигнатото от баща си. В крайна сметка това предизвиква разпад на империята 

и дори можем да стигнем до съвремието, където Франция и Германия, някогашни 

франкски владения, имаха противоречия за междинните карлови територии, което се 

проточи до създаването на Европейския съюз. Виждаме, че много преди създаването му е 

заложено разделението и междуособните войни в Европа. Трябва ли затова да оценим 

негативно царуването на Карл, с когото се гордеят европейците?  

Така че обективната оценка изисква да се вгледаме какви са постиженията на 

епохата на Иван Александър и техния отзвук за вековете на тежко робство. Действията на 

владетеля за били много предвидливи и насочени към това да се съхрани паметтта и 

културата на българския народ, неговата просветителска и за други народи роля да 

пребъде през вековете. В Четвероевангелието, по-познато като Лондонското, историята, 

която се разказва както за християнството, така и за мястото на българските фамилии в 

него е различна. Иван Александър е съизмерим с апостолите, той сякаш е дейна фигура и 

в предходни епохи. В Манасиевата хроника общува директно с Христос. Опечаленият 

Иван Александър, познат от  Манасиевата летопис е съвсем различен в изображенията от 

Лондонското евангелие, където те показват могъщество, власт и задоволство.  

Какво казват изворите за Сара? 

Не е за пренебрегване, че историята на Александър и Сара е една от най-

романтичните средновековни български любовни истории, защото и в двата известни 

извора се споменава за обстоятелствата на тяхното запознанство. Мавро Орбини я нарича 

Ебраида. Има вероятност това да е титла, а не име, или да насочва към произход. 

Например, Браида е единица от административната система в Испания, в чийто герб 

присъства елбетицата и знакът Дуло. Самото име Сара на български произлиза от две 

думи САА – вода,  и РА – светлина, слънце, или името означава водопад от светлина. 

Думата РА огражда името на царя в магическия четириъгълник в Лондонското евангелие. 



  

Фиг. 6. Изображение на герба на Ебра или Браида, Испания 

 

Във всеки случай, явно за да предприеме такава стъпка Иван Александър – да се 

разведе и да вземе за съпруга млада жена, която е от друга вяра, ако се вярва на изворите, 

тя се е отличавала освен с младост и красота, за която се намеква, и с качества, които са 

могли да запленят вече 46-50-годишния владетел. Разбира се има и прагматични 

съображения. Орбини твърди, че съдбовната среща между двамата е станала на 

Събор/процес в двореца и заради ума ѝ царят е бил „улучен/наранен в сърцето”
15

. Това е 

потвърдено и от Халкокондил. От тази кратка информация можем да заключим, че тя е 

говорила на традиционно обществено обсъждане, на които знатните жени са могли да се 

изказват и да вземат отношение – факт, който не е бил коментиран в нито една история на 

България. За ролята на жените в България през средновековието все още се знае твърде 

малко, но от тази забележка, както и от изследания на обичайното право можем да съдим, 

че дамите не само в царския двор, но и извън него са се движили като свободни граждани. 

Българката не се е страхувала да върви сама, защото наказанията за насилие над нея са 

били много строги. Друг източник споменава, че царят се е влюбил, докато тя се е къпела 

в р. Янтра. Според българското обичайно право, ако мъж види гола девойка или е 

трябвало да бъде наказан с 40 удара по гърба, или да я вземе за жена. В деня петък е имало 

аудиенция на местни наместници за решаване на въпроси от обществено значение или 

заплетени казуси. Може да се спори и дали Сара е от еврейски произход. Имаме 

доказателство във Витошката грамотата за Драгалевския манастир на цар Иван Шишман, 

където в заключителната част се казва: "Който пък се опита да им напакости (б.а. на 

манастирските люде) дори и на един косъм такъв да бъде проклет от Отца и Сина и 

Светаго Духа, от пречистата Богоматер, от дванадесетте апостоли и от триста и 

осемнадесетте свети богоносни никейски отци да го стигне участта на Юда и Ария, 
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да бъде отлъчен от светото тяло и кръв (причастие) на Господа Бога и Спаса нашего 

Исуса Христа, и да бъде с ония (юдеите), които рекоха: Неговата кръв да падне върху 

нас и нашите чада навеки. Амин." 
16

 Този текст не трябва да ни убягва и поставя 

въпроса дали Иван Шишман е евреин и син на еврейка. В сложната обстановка, между 

множество врагове, владетелят търси сигурност за наследяването на престола, както и 

средства за плана си да спаси България чрез въздигане на писмеността и духовността. 

Няма друг цар, който с такъв размах да е възстановявал или съграждал толкова 

християнски храмове. Само в Софийско е изградил 14 църкви.  И нещо повече – планът му 

за пренасяне на българските съкровища и светини на сигурни васални български 

територии или на такива, които са далеч от идещата заплаха е проработил, защото целият 

български клир, сякаш напълно планирано и под команда заминава на указаните 

предварително дестинации след падането на Велико Търново. През 1371 г. 

непосредствено преди смъртта си, Иван Александър събира висшите духовни сановници в 

Западна България и им дава указание за последващи действия. 

Откъде Иван Александър е знаел какво ще се случи в бъдещето? 
В Житието на Теодосий от Патриарх Евтимий става ясно. Вероятно между 1337 и 

1345 г. Теодосий получава видение, на което става свидетел послушникът тогава 

Евтимий.  Исихазмът включва обет за мълчание. Теодосий си направил килия под 

Килифаревската крепост и Евтимий по вечерня го навестявал, като известявал чрез 

ритмичен удар  върху дървено клепало, че приближава. На прага на килията на светеца го 

очаквала изненада. Теодосий бил в молитвена поза и целият озарен в светлина. Евтимий 

избягал от страх, но после се върнал и вивидял светеца да плаче проснат пред колибата. 

На отривстите му въпроси преподобният му отговорил, че агаряните ще поробят нашата 

страна и че тази превъжделената „горска пустиня” (израз, означаващ свято място) ще 

запустее. И рече: "А ти, чедо, бъди мъжествен и да крепне сърцето ти, защото ще се 

сподобиш с вериги и апостолско гонение!"
17

 Несъмнено средновековният човек е имал 

своите заблуди, но истината е, че религиозното съзнание е било на такава висота, че е 

могло да се докосне до възможните варианти на бъдеще и да ги предвиди. За това, че 

царят е реалният създател на учението на исихазма може да се съди и по загадъчния ребус 

в Четвероевангелието или Лондонското евангелие.   

Можем ли да се съмняваме, че близкият до царското семейство Теодосий не е 

споделил веднага своите предчувствия с Иван Александър? 
Житията на светеца свидетелстват за сърдечните им отношения и нещо повече, за 

привързаност и обич между двамата велики мъже на епохата. В края на живота си 

Теодосий е пратен в Константинопол и малко преди да се разболее пожелава да се оттегли 

в избрана от него пещера, но царят не му позволява заради здравето му и го праща в 

Перперек, където беше открит златен печат на Иван Александър, откраднат по-късно от 

Пловдив, а също така златна монета. Наскоро пък беше открита епископска базилика и 

мощите на епископ. И тук е мястото на Сара. Семейството на Сара е контролирало 

определени авоари, баща ѝ е бил венециански банкер, който е депозирал български 
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средства във венециански банки и така Иван Александър си осигурява освен ресурс и 

съюзници, поне временно. Разбира се, както Сара, така и царят разгневяват същите тези 

съюзници заради щедрата си политика към православните храмове. Сара е по-ревностна 

християнка, отколкото се иска на враговете ѝ. Нещо повече – на нейното име е наречен 

манастир, а то е  вписано в Синодика на достойните и правоверни царе и царици. За това 

се споменава в цитираното по-горе житие на Теодосий Търновски. На никоя друга царица 

не е кръстен манастир и това е признание, а не присъда. Но времената са тежки, 

българската държава воюва на много фронтове. За това са необходими огромни средства. 

За за се спасят от лихварите, на царя и царицата се налага да организират публичен съд – 

събор през 1360 г. срешу жидовстващите (еврейска секта), предложен от партиарха, за 

което споменава архимандрит Павел Стефанов, като твърди, че истинската причина за 

събора е бунтът на евреите срешу политиката на царя, целяща укрепване на православието 

и ревностното християнство на царицата. Сектата била обвинена, че разлага морала след 

пораженията от бубонната чума, която обезлюдява и България.
18

 В това време на трескава 

защита на държавата са били направени и големи разходи, а лихвите от заемите най-

вероятно не са били погасявани. Подтикнат от Теодосий и монаха Роман, владетелят взема 

решение „защото царят много почиташе добродетелта на преподобния”.
19

 И не само, той 

самият се възгорял от ревност, но и ??„царицата, и патриарха подтикната към същата 

божествена ревност”.
20

Царят заповядал свикването на църковен Събор.  Той не би могъл 

да се организира, ако владетелят или пък още по-малко зависимата като жена от 

средновековието съпруга, са изпълнявали някакви  планове, изгодни на лихварите от 

друга народност. Напротив, има доказателства, че Иван Александър след женитбата си със 

Сара започва освен мащабно строителство, разгръщане на университетската дейност, като 

привлича от Унгария, Сърбия, Влашко и другаде знатни ученици, отделя огромен ресурс 

за книжовното производство, но също така прави опит да изгради армада, с която по море 

да пресрещне напиращия враг. Останки на 40 кораба бяха намерени в близост до Созопол 

съвсем наскоро. Корабите стават жертва на враждата между Венеция, Генуа и Флоренция, 

с които България има тръговски и дипломатически отношения. Въпреки провала на 

замислената офанзива царят прави тайни планове, които всъщност се осъществяват. 

Неговият син от Сара – Иван Шишман също е запознат с тях. 

За да разсеем още едно необосновано и остаряло предубеждение, ше споменем, че 

винаги българската империя е била управлявана по различен начин от всички други 

държавни формирования. Тя е била съюз между посветени съвладетели, като основното е 

било доброволният принцип на присъединяване. Така че васалните територии са 

увеличавали, а не намалявали властта на българския император. Много важно 

обстоятелство е, че българската войска винаги е била опълчение. А в средата на XIV в. в 

света и в Европа върлува чума. Не е изключено дори една от дъщерите на Иван 

Александър от първия му брак с Теодора – Василиса да е станала жертва, тъй като за нея 

след определен период няма никакви свидетелства, а в последните години във Велико 
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Търново при археологически разкопки и в манастира „Св. Петър и Павел” беше открит 

гроб на млада знатна жена и проф. Овчаров допусна, че е възможно да е от царското 

семейство. 

Според изворите населението на България през Късното средновековие е било 

около 2,5 млн. След чумата, ако то е намаляло значително – дори с 50 000, значи че 

държавата е била отслабена не само заради постоянните измени на балканските 

съвладетели, но чисто демографски. Царят се принуждава да използва наемници за 

попълване на войската, като общата ѝ численост намалява. Войниците от битката при 

Русокастро например, са били около 8000. 

В тази обстановка умелото лавиране и дипломация на могъщия балкански владетел 

не е било достатъчно. И едно поразяващо доказателство за далновидността на Иван 

Александър обаче са карти, съхранени във Ватиканската библиотека, на които ясно се 

вижда, че определени територии не са били подвластни на турците или са имали 

привилегии дори след падането на Търново. Според една от тези карти излиза, че част от 

крайбрежието на Черно море е останало свободно, а е известно, че Странджа е имала 

автономен данъчен статут и е логично да се предположи, че е извоювано от царското 

семейство след 1371 г., а не от по-ниски в административно отношение болярски родове, 

които не биха имали достатъчен авторитет. Планът на Иван Александър за съхранение на 

българските духовни богатства всъщност работи, защото всички големи духовници на 

Балканите са ученици на Синаитската обител или Търновската книжовна школа. Тези 

всеотдайни и обучени воини систематично продължават да извършват възложената им 

мисия да съхранят християнската книжнина и духовност. Изследователят на исихазма 

Милен Николов твърди в своя книга, че Никодим Тисмански, който води кореспонденция 

с патриарх Евтимий, е създател на манастири във Видинското царство и най-вече във 

Влахия в края на ХІV – началото на ХV в. Той твори в духа на исихазма на български език 

и е сред най-тачените светци в днешна Румъния. С Парория може да бъде свързан и друг 

виден българин – св. Патриарх Ефрем Печки, който друкратно е патриарх през 1375-1379 

и 1389-1392 г. и много заслужил архиерей на Сръбската православна църква. Този монах 

исихаст е роден в „Търновската страна”.  Малцина знаят, че световноизвестните 

манастири в региона на Метеора в Тесалия (Гърция) са създадени през 1340 г. от един 

събрат, съмишленик и последовател на св. Григорий Синаит – св. Атанасий Метеорски. 

Двама константинополски (“вселенски“) патриарси – Исидор І (1347-1349) и Калист 

(1350-1353 и 1354-1363 г.) са също ученици на Григорий Синаит. Киприан е друг пазител 

на божественото слово, пратен да облагороди духовно териториите на север, следвайки 

завета на Иван Александър и Иван Шишман. Той става последователно Киевски и 

Московски патриарх. Не е за пренебрегване и фигурата на сина на Иван Шишман  

константинополският патриарх Йосиф II, който се опитва да създаде уния между 

Католическата и Православната църква и чийто достолепен образ е запечатан във 

Флоренция, защото бива убит преди края на преговорите. На 10 юни 1439 г., преди 

завършването на събора, той починал и бил тържествено погребан във флорентинската 

църква „Санта Мария Новела". Над неговия гроб била поставена плоча с надпис на 

латински език и изображение в цял ръст. Йосиф II е побелял, но под широкото чело личат 

две проницателни очи. Школата на посветените, подкрепяна от царското семейство 

несъмнено е имала и военни елементи, твърди Милен Николов. Тя е трябвало да 

продължи чрез кодекса на честта делото на Великата Българска Вяра. Затова в нейно име 

са падали и жертви. 



  

Фиг. 7.  Патриарх Йосиф II на Фераро-Флорентинския събор. Част от композицията на 

Беноцо Гоцоли "Поклонението на Влъхвите" в  Капелата на Медичите в двореца Рикарди 

във Флоренция (1459 г.) 



  

Фиг. 8. Образът на Патриарха на паметната плоча върху гроба му във флорентинската 

църква „Санта Мария Новела".  Българинът е изобразен под закрилата на двоен знак Дуло, 

който се образува от патрахила и двата авгела, и от друга страна от кръста върху корицата 

на книгата, заключен чрез силуетите на оплаквачите около него. 
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