Увод
Едва ли в българската литература е имало по-голям скандал от този, свързан с „Веда
словена”. Става дума за сборник народни песни, събрани в две книги. Първата е издадена
през 1874 г. в Белград, а втората в Петербург през 1881 г. Песните са събирани в
Родопите, сред мървашкото и помашкото население. Характерно за това население е, че
то е водило изолиран живот в едно полузатворено общество и по този начин е запазило
най-дълго следи от най-ранния си бит, фолклор и родови корени. Идеята за съставянето
на сборника и негов издател е бошнякът Стефан Веркович, но най-ревностен издирвач и
записвач на песните и легендите е местният учител Иван Гологанов.
Най-ранните спорове около автентичността на песните от сборника начеват още
преди издаването му, когато през 1867 г. в Москва е публикувана „Древняя болгарская
песня об Орфее”. Интересът към живия спомен за митичния родопски певец е толкова
голям, че отзвукът сред френската литературна общественост предизвиква специални
мисии за проверка на автентичността на песента. Първата е извършена по препоръка на
френското правителство от преподавателя във френския колеж в Атина Албер Дюмон
(1868 г.) само година след разразилия се скандал, а втората – от френския консул в
Пловдив Огюст Дозон (1872 г.)
Скандалът бързо набира инерция, става разгорещен и излиза далеч от рамките на
добрия тон и границите на младата българска държава. В защита на автентичността и
имената на главните действащи лица – Стефан Веркович и Иван Гологанов ‒ и срещу тях
се изправят именити литературоведи, езиковеди, краеведи и интелектуалци-ерудити от
цяла Европа: французи, руснаци, чехи, словаци, украинци, поляци, сърби, а по-късно и
мнозина български учени и интелектуалци. Сред тях можем да открием имената на Янко
Шафарик, Йосиф и Константин Иречек, Луи Леге, Иван Шишманов, Леополд Гайтлер,
Ватрослав Ягич, Иван Вазов и много други.
Първоначалните съмнения прерастват в подозрения, за да се превърнат накрая в
най-грозни обвинения във фалшификация и користолюбие. Така клеймото „фалшификат”
се поставя и на целия сборник. Не помагат и дузината анкети из Родопите по стъпките на
Гологанов и на останалите събирачи и записвачи на песни. Крайно язвителни и агресивни,
обвиненията придобиват криминологично-следствен характер и дълбоко унизяват и
вгорчават последните години от живота на двамата ентусиасти. Ударите не престават и
след тяхната кончина и „Веркович и Веда Словена” (1968 г.) на Михаил Арнаудов
представлява апотеоз на пролетарската нетърпимост и ксенофобия, с изрази присъщи
повече за един милиционер, нежели за академично величие. С това „Веда словена” става
забранена и опасна тема за изследвания, през следващите години опитите за работа по нея
са изключително оскъдни. Тя е обречена на мълчалива гибел и забрава по добре
изпитания болшевишки похват.
С падането на „желязната завеса” нещата започнаха да се променят и през 1991 г.
Иван Богданов издаде своята „Веда Словена и нашето време”, а през 2007 г. Петър
Добрев публикува книгата си „Древността проговаря. Нов поглед към „Веда словена” и
„Джагфар тарихи”. И двамата автори привеждат редица предимно езикови, стилистични и
композиционни аргументи в подкрепа автентичността на песните. Решаваща роля за
възкръсването на чудните песни в наши дни изигра публикуването им от „Отворено
общество” в луксозно допълнено издание в два тома през 1997 г. Така набедените и
забранени родопски народни песни, подобно на птицата феникс, изникнаха от
пепелището на забравата и очакват своите почитатели и изследователи.
Няма да разглеждам подробно и задълбочено въпроса за неоснователните от научна
гледна точка обвинения, нито ще им отговарям. Две от всичките обаче не мога да
премълча, защото обвинението срещу С. Веркович, че бил под влиянието на Георги С.
Раковски, намирам за нещо дълбоко възмутително. Особено сега, когато българското име
в Индия откриваме навред из индийския епос и пураните – било под формата балхики
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или бахлики, но също и в лицето на народа бхил или на по-късните булинги и балхари.
Отправената критика свидетелства единствено за огромната празнота в познанията на
историците. Но като най-възмутително намирам твърдението, че по своето съдържание
песните били лишени от всякакъв вътрешен смисъл! А дали някой от критиците се е
опитвал наистина да потърси и вникне в техния смисъл? Съмнявам се, защото ако не
друго, то поне трябваше да обърнат внимание на различията между Коледовия ритуал,
описан в песните, и известната ни християнска Коледа. И за каква Коледа да пеят
ислямизираните родопски помаци? Придирчивите критици и това не са забелязали, макар
че имат големи претенции. Да не говорим за странното име на Има царя, чието значение
разбираме едва след обнародването на летописите на волжките ни братя българи, според
които корените ни са общи с тези на премълчаваните именки, на българската династия
Имен и на родоначалника Боян Имен. Какви ли не приказки изприказваха, че Веркович е
плагиат, заимствал името на Вишну Бога от това на индийския бог Вишну, а никой не
забеляза връзката в названията на Харапската земя и на древната култура Харапа, та ни
изпращат из арабския свят, докато внимание върху това не ни обърна Борис Балкх – друг
един непрофесионален изследвач на българските старини. При това положение как да се
залъгваме, че някой ще долови общото между образите и имената на Ведю Крусню от
едноименната песен, на цар Кръсник от „Предание за юдите” и на популярния от
индийската митология Кришна. Не толкова сложна и дори елементарна е връзката между
живата вода абрита и божествената амрита, но и това никой досега не е коментирал.
Защото предубеденият човек е като слепец и вижда само това, в което вярва.
Това аз намирам за въпроси по смисъла на съдържанието на песните и не смятам, че
Стефан Веркович е бил длъжен да ги знае, за да издаде сборника си. Напротив, тези
неизвестни за него връзки свидетелстват, че не става дума за някакви измислици. Да не
говорим, че някои от тези връзки е било невъзможно да се доловят по негово време. Явно,
той изобщо не се е притеснявал от липсата на достатъчно знания, което засвидетелства с
въпросителния знак, поставен в скоби след думата „пишин”, на което Сида краля
трябвало да се научи да чете и пише, според разказа на помака от родопското село
Лакавица. Но и тази неизвестна никому днес дума придобива смисъл, когато я свържем с
легендарните балхики-пишачи и с тяхното писмо пайсачи. Веркович не е разбирал тази
дума, но я е забелязал, за разлика от всезнаещите му критици. И не само това, но не се е
побоял да си признае, поставяйки след нея въпросителен знак в скоби. Те пък умниците
вещо са си замълчали.
Ето тия по-ясни или едва доловими връзки на образи, събития и отделни понятия в
текстовете на песните от „Веда словена” с такива от други езици и култури по света,
представляват интерес. Тях ще се опитам да изследвам и анализирам. Тях искам да
потърсим заедно с читателя и да проследим докъде биха ни отвели. Наясно съм и със
сложността, и с отговорността на тази задача. Добре съзнавам как всяка допусната грешка
ще води до негативи в личен план. По-лошото обаче ще са съмненията върху сборника.
Затова ще се старая да бъда внимателен и максимално коректен.
Сборникът като цяло респектира със своята богата и мащабна информация – десетки
образи на хора и божества, познати и непознати имена, мотиви и сюжетни линии,
известни и неизвестни понятия. Цялостното му изследване е тежка, трудоемка и
продължителна задача. Засега намеренията ми са да започна работа по отделни песенни
цикли, теми или герои. Крайната ми цел е да разбера доколко „Веда словена” съдържа
автентична информация и може ли да бъде ползвана като източник. В тая първа книга
концентрирам изследването си най-вече върху популярния образ на дядо Коледа и
разбира се, на останалите свързани с него митични герои. Надявам се тази книга да
постави едно добро начало и ще се радвам, ако успея. Във всеки случай ще се старая да се
абстрахирам от шумните спорове, съпътствали „Веда Словена” от самата ѝ поява и до ден
днешен. Смятам, че по-дълбокото вникване в съдържанието на нейните песни ще е найдоброто средство за тържеството на справедливостта по отношение на сборника и
неговите съставители. Ако трябва да остана верен на вековната традиция и да започна
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работата си като критик на делото на големия фолклорист и българофил Стефан
Веркович, то не ми остава нищо друго, освен да се присъединя към оценката на Петър
Добрев, че по-правилно и по-удачно би било вместо „Веда словена”, сборникът да се
именува „Веда булгара”. Достатъчно е само да се запознаем с песните, посветени на
българската мартеница, за да нямаме никакви съмнения в това.

1. КОЛЕДНИТЕ ПЕСНИ ВЪВ „ВЕДА СЛОВЕНА”
1.1.

Коледовден в Харапска земя

Цикълът песни, посветени на Коледа, е безспорно най-големият в сравнение с всички
останали обредни цикли, записани в Книга ІІ от сборника „Веда словена”. Той включва
общо четиринайсет песни под наслов „Личен день Коледов-день”, но наред с тях в
„Притурка І” от книгата откриваме още четири песни, изцяло посветени на Коледа (стр.
430-438). За краткост и яснота по-нататък в работата си ще бележа песните от самия
Коледов цикъл с индекса П (от песни) и съответния номер на песента, както я представена
тя в цикъла. Песните от притурката – с Пр. (от притурка) и отново съответният номер.
Освен това образът на Коледа се среща епизодично и в още някои други песни, като песни
1 и 2 от Книга І, без той да заема централно място в тях, въпреки че играе важна роля в
развитието на сюжета.
Казаното дотук свидетелства за изключителната популярност на образа на Коледа за
дедите ни и бива обяснявано с идентичността му с Исус Христос. Дали обаче това е така?
Доколко двата образа са идентични и още повече – празникът Коледа с Рождество
Христово, тепърва ще се опитаме да си отговорим. По какво си приличат и по какво се
различават те? Защото ако не са еднакви, трябва да определим кой от кого е заимствал. Кой
е прототипът и кой се е появил вторично? Как и защо се е стигнало дотук?
Задачата е деликатна, доколкото рискувам да бъда обвинен в ревизиране на
християнската митология и дори в богохулство. Съзнавам, че ще се изправим пред вековни
догми и клишета, дълбоко залегнали в духовния мир на човека от най-ранното му детство.
Зная добре, че хората не обичат някой да посяга на системата от илюзии, с които са били
откърмени и израсли. Че приемат подобни действия като посегателство срещу личната им
вяра и свобода, срещу вътрешното им равновесие и светлия спомен от безгрижното детство.
Но аз нямам никакви намерения да посягам нито на Коледа, нито на небесното му
обкръжение, нито на чудесата, свързани с неговото зачатие, живот и дейност. Само искам
да проверим дали не е посегнал на тях някой друг. Защото му го дължим, щом го тачим и
боготворим. Нужно е да си обясним защо се е наложило името Коледа, когато той се
приема за идентичен с Исус Христос? Как така това име е станало толкова популярно, че
цял свят го знае и като Коледа, и като Исус, и като Христис? Как да си обясним, защо с
помохамеданчването си българските помаци са се отрекли от Исус Христос, но Коледа са
запазили повече от столетие след това?
С особено внимание ще подходя към първоначалното въвеждане в темата, за да не я
обезсмислим и компрометираме още от самото ѝ начало. Затова ще започнем работата си с
най-популярния герой – Дядо Коледа, като тръгнем от най-последната песен в притурката,
посветена на него – Пр. 4 (стр. 436-438). Изборът не е случаен. Смятам, че тази песен заема
по-особено място сред останалите седемнайсет и в известен смисъл се явява свързващо
помежду им звено. Както ще се убеди читателят, всичките песни според съдържанието си
биха могли да бъдат разделени на две основни групи. Първата група песни се занимава
основно с Коледния ритуал, а втората – с легендата за Коледа. Това определя и
значителните различия в количеството и качеството на информацията между двете песенни
групи. Първата група се отличава с по-ограничена информация и по-кратки текстове. За
разлика от тях, при втората група текстовете са над три пъти по-обемисти, а информацията
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значително по-богата и разнообразна. Споменатата песен Пр. 4 е посветена основно на
Коледния ритуал, но се отличава от групата ритуални песни по това, че в нея сюжетът не се
развива тук, в родопската родина на българите помаци, а в някаква друга страна. Отличава
се и по значително по-богатата си информация относно Коледовия ритуал в неговия
автентичен вид, както и с известна информация относно легендата. Нека като начало да се
запознаем накратко с нейното съдържание.
Трима крале – Укарана, Асирита и Харапска – се събрали в гр. Билита, най-големият
град в Харапската земя, за да празнуват Коледов ден. Ловували те пилци в гората, а стара
Юда Самодива ги сготвила за празничния бъдник. Дошли тогава трите юди – Марга, Кали и
Мазата – и с песен призовали Коледа да слезе от небето на земята, в гората Калита, където
Злата майка е седнала под свещеното дърво димита (дърво, смятано за символ на доброто).
Чакала го, за да му отчупи „дима клана”, т.е. клонче от свещената димита, с което да
прогони черния змей и трите черни юди, защото щом влезели в двореца, стопаните му щели
да заболеят и измрат, и той щял да запустее. След като юдите привършили песента си,
запяла и майка, обръщайки се към Коледа с молба да ги уважи и да дойде на трапезата на
тримата крале. Докато пеела тя, дошли черният змей и сестрите му – трите черни юди, но
още не били седнали на трапезата, когато се задал и Коледа – Млада Бога. На главата си той
носел дима вейка, а в ръката си държал златна чаша с абрита. В торбата си имал „ясна
книга”, с която щял да учи хората. След него на софрата седнала и Бела Юда. В ръката си тя
носела дремица (съд, направен от дряново дърво), пълна с божествената абрита и още
докато влезе, започнала да ръси с нея тримата крале, с пожелания за живот, здраве и
благополучие.
Този обичай хората имали, откак Злата майка родила Коледа на земята като малко
дете, Млада Бога и млада царя. Той дошъл да учи хората как да не правят грях пред Бога и
всяка година да ги проверява – кой е праведен, кой е грешник, да ги благослови или накаже.
Това е накратко текстът на песента. От него на първо място научаваме, че хората
честват Коледния ритуал от времето, когато Коледа се е родил на земята като малко дете,
Млада Бога. Научаваме името на божията майка – Злата, т.е. Златка или Златна. Става ясно,
че всяка година срещу Коледов ден тя слиза на земята преди Коледа и очаква сина си да
дойде при нея в гората Калита, под свещената димита. Тя му дава дима клонче и златна
чаша с абрита, Млада Бога да прогони с тях злите черни юди и да поръси дома и стопаните
му за живот и здраве. Особено любопитно е казаното за книгата, с която Коледа учил
хората на праведност. Научаваме някои от имената на действащите лица: на тримата крале
Укарана, Асирита и Харапска и на трите юди Самодиви – Марга, Кали и Мазата. Узнаваме
и мястото на действието – град Билита в земята Харапска. Както и това, че Коледният
бъдник не е постен, а че преди празника хората ходели в гората да ловят пилци за курбан на
бога.
Всичко това свидетелства за няколко неща. Първо, че честването на Коледа е древен
обичай. Второ, че той се празнува още от времето, преди дедите ни да дойдат на Балканите
и да заселят Родопа планина. Трето, че земята, която те са обитавали преди да дойдат тук, е
легендарната Харапска земя, независимо дали става дума за Арабска земя, т.е. Арабия,
както приемат обикновено нашите изследователи, или пък за Харапска Индия, каквото е
мнението на Борис Балкх.1 Пак за Харапска Индия свидетелстват и имената на героите в
песента, които като цяло са чужди на българската именна система.
Ако трябва да сме точни, казаното в текста почти с нищо не говори за идентичност
между образите на Коледа и Исус Христос. Същевременно то свидетелства за особено
същественото различие между ритуала, който е представен в песента, и известния ни от
християнската традиция. Става дума за блажния Коледен бъдник, за който хората ходят да
ловят пилци в гората и съвременната постна вечеря, според църковния канон. Известно е,
че коленето на курбан е много древен свещен ритуал, още от мегалитната епоха –
хилядолетия преди появата на християнството. Затова логично е да се запитаме как е
1
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станало така, че постната християнска вечеря се е превърнала в кървав ритуал след
помохамеданчването на помаците? Нали преди това и те би трябвало да са се придържали
към църковната практика? Или може би нещата не стоят така, както ни ги представят, и
Коледа си е стар езически обичай, обсебен от църквата?
Основания за подобни еретични мисли намирам в промяната и на годината, и на
рождената дата на Исус. Днес Коледа – Рождество Христово, се чества на 25 декември, но
някога не е било така и са известни различни рождени дати: 2 (6) януари, 25 и 28 март, 18
или 19 април, 20 май. Уверяват ни, че новото летоброене започва от годината на раждане на
Исус, но и това не е вярно. Ако той се е родил по време на царуването на Ирод, то редно е
да се знае, че злият детеубиец е починал през 4-та година преди н.е. Ако пък е вярно, че
Исус се е родил около времето, когато в Юдея е било проведено преброяване на
населението, то тогава Исус би следвало да се е родил още по-рано – около 7-6 г.пр.н.е.2
Тогава на кого и на какво да вярваме?
Както казах, днес никой не знае откъде иде името Коледа като синоним на Исус, при
цялата му огромна популярност, която излиза далеч извън пределите на християнския свят.
Още по-голяма става загадката с имената, когато допълним, че божията майка дедите ни не
са наричали с библейското Дева Мария или по нашему просто Мария или Мара, а Злата
майка. Откъде е това име?
Вече споменах хипотезата на Борис Балкх, който идентифицира Харапска земя от
песента с областта на древния индийски град Харапа и по-общо с прединдийската култура
Харапа, заела големи територии по долината на р. Инд. По-нататък ще се върнем поподробно на тази хипотеза, но тук я споменавам, доколкото тя би могла да послужи като
отправна точка за целенасочени проучвания. С други думи, любопитно е да разгледаме
някои от споменатите в песента имена и названия на предмети от позициите на тази
хипотеза, вглеждайки се в древната индийска митология. Особено в случаите, когато
липсват други ориентири.
Интересни размисли в това отношение буди названието на гората Калита, възпята в
посочената песен. В речника към сборника срещу името Калита е записано: „гората, в която
седяли Боговете”, а от речника на диалектните думи към том І научаваме, че думата
„калица” означава „Бял (вероятно име на божество, което е светло, добро)”. Вглеждайки се
в индийската митология, това име ни подсеща за името на легендарната Кайласа –
планината на боговете Шива, Парвати (Деви, Кали) и Кубера и на тяхното обкръжение от
йакши, кинари и гандхарви. Тук се намира и свещената планина Мандара, чието име
мнозина съвременни автори разглеждат като прототип на името на нашата Мадара.
Естествено, този чисто лингвистичен паралел едва ли доказва нещо, но да не забравяме, че
в случая той съвсем не е изолиран, а се подкрепя и от цяла плетеница подобни езикови
паралели, като наред с посочените Калита и Кайласа, Мадара и Мандара и Кубер – Кубера,
можем да допълним и Сива (Саба, Сабазий) – Шива,3 на неговата съпруга Кали и
едноименната юда от песента. Да не забравяме и легендарните йакши или йакси, в чието
лице разпознаваме йаксите-хиксоси – завоевателите на Египет и носители на първото
азбучно писмо в света.4
Така се оказва, че името на никому неизвестната легендарна планина и гора Калита ни
предлага цяла поредица от любопитни паралели между наши и индийски названия, които
наред с легендарните имат и напълно реални измерения. Защото Кайласа е известен
планински масив в Хималаите, от които събират водите си свещените Инд и Брахмапутра, а
и хиксите са добре известни на историците, макар и да не се е подсетил никой да ги свърже
с легендарните йакси. Всичко това подкрепя хипотезата на Б. Балкх и ни убеждава, че
избраната посока на изследване е вярна и перспективна.
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Безспорно, в сборника най-интересен е самият образ на дядо Коледа и такъв го правят
най-вече неговите атрибути. В песента той е представен по странен начин. Главата си е
окичил с клонки от свещеното дърво дима (димита), в ръката си носи златна чаша абрита, а
в торбата си има ясна книга, с която да учи хората как да не правят грях пред Бога. И ако
първите два атрибута му придават вълшебен характер, то появата на книгата в божията
ръка наистина учудва. Защото книгата означава наличие на писменост и така заставаме
пред въпроса за писмеността по времето на Коледа. Кога е било това време или с други
думи, кога Злата майка го е родила като малко дете на земята? Защото наличието на книги и
писмо прави образа му исторически обозрим.
Трябва да призная, че свещеното дърво дима (димита) е истинска загадка и можем
само да гадаем дали то се нарича така поради някакъв по-особен аромат при неговото
димене, има ли нещо общо с лозовите насаждения и по-точно – със сорта, наричан у нас с
името „димят”, или пък става дума за нещо съвсем друго. Все пак разбираме, че дима
клонките служат на Коледа да гони с тях черните юди.
Различни размисли и асоциации буди названието на вълшебната абрита. Това, както
разбираме от песента, е някаква течност, която Коледа носи в златна чаша, а и добрата Бела
юда Самодива в дряновата си съдинка. А абритата била „никатна”. Смисълът на тези
непознати за нас думи откриваме в речника в края на втори том, където четем: „Абрита:
вода, която давала безсмъртие” и „Никатна: която ни турела человекът в темнило, т.е. в
гробът”.5 С други думи, фразата „бела абрита никатна” би могла да се преведе като „живата
вода, която предпазва от смърт човека”.
Най-интересното в случая е, че същата божествена напитка на безсмъртието, с почти
същото название – амрита, откриваме в индийската митология. Само трябва да припомним
взаимозаменяемостта на звуците Б и М, срещана в толкова езици и до ден днешен.
Този пример с небесната напитка на безсмъртието се оказва особено показателен,
когато обсъждаме тезата за древно индийско влияние в песните от „Веда словена”. Тя се
оказва поредният сериозен аргумент за културни, а може би и родствени връзки на
българското родопско население с население от предарийска Индия. Във всеки случай този
последен паралел е особено ценен, той излиза извън рамките на ежедневния бит и отхвърля
приказките за някакъв случаен характер. Същевременно животворната абрита-амрита,
позната в българския фолклор и в индийската митология, е нещо напълно неизвестно в
преданията за Исус. И това намирам за твърде показателно.
Така с помощта на божествената абрита и паралелите Калита – Кайласа, Мадара –
Мандара и Кубер – Кубера можем вече по-уверено да погледнем към хипотезата за
Харапската земя. Разгледаната Коледна песен предоставя богата и ценна информация,
която налага сериозно преосмисляне образа на Коледа. Преди да продължим работата си,
разглеждайки останалите в сборника Коледни песни, нека обърнем внимание на още нещо
любопитно, което ни дава тя и което хвърля допълнителна светлина върху автентичността
на родопските народни песни и тяхната независимост от християнската традиция.
Единствено от тази и никоя друга от останалите Коледни песни придобиваме
впечатление за ранния образ на Коледа в неговото пълно представяне с най-важните му
атрибути: дима клонка на глава, свещена абрита в ръка и ясна книга в торбата. Излишно е
да казвам, че ритуалът с ръсене на свещената абрита с помощта на дима клонките силно
напомня ритуала при християнското Богоявление, известно и като Йордановден. Тогава
свещеникът носи в котле т.нар. „светена вода” и с помощта на китка босилек пръска
богомолците, техните домове и добитък, за да прогони злите нечестиви сили. Вярва се, че в
полунощ срещу Богоявление небето се отваря и всичко светва, но това могат да видят
единствено праведните.
Обръщам специално внимание на този ритуал поради близкото му сходство с
Коледния ритуал, описан в сборника „Веда словена”. Общо и за двата случая е ръсенето със
свещена вода, наричана в единия случай абрита, а в другия – светена. Обща е и целта при
5
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двата ритуала – да бъдат прогонени чрез водата злите сили, за здраве, живот и берекет.
Вярва се, че тогава небето се отваря. С тези празници са свързани две от трите т.н. кадени
вечери. И още нещо съществено, че християнската Бъдни вечер и Богоявление са в един
общ обреден цикъл. Бъдни вечер слага началото на т.нар. „мръсни дни”, а с Богоявление те
приключват. Това е особено интересно, тъй като също свидетелства за връзката между
Коледа от песните и Йордановден. В този смисъл Богоявление може да се приеме като едно
по-късно развитие у християните на общия обреден комплекс, свързан с появата на Млада
Бога, на новото слънце и на новата година. Неговия зародиш обаче откриваме в Коледа от
народните песни във „Веда словена”. А това означава със сигурност, че песенният вариант
на ритуала е по-ранен от християнския и е негов вероятен първоизточник.
Пак за същото говори и ритуалът с кръщението, правено от Йоан Кръстител във
водите на река Йордан. Очевидно той стои съвсем изкуствено с казаното за празника и с
народната традиция. Тъй или иначе, обредният ритуал при Богоявление представлява
сериозен аргумент относно първичността на българската Коледа в сравнение с култа към
Исус и с Рождество Христово.
Накрая искам да обърна внимание на още една особеност, която откриваме
единствено в разглежданата песен Пр.4. Става дума за това, че само тук Юдите са наричани
Самодиви, докато навсякъде другаде те са Самувили. Дали посоченото различие е
случайно, едва ли някой може да потвърди или отрече, но става дума за очевиден факт. Погоре посочих, че тази песен се отличава от останалите по мястото на разигралите се
събития. Така стигаме до въпроса за връзката между наблюдаваното езиково различие и
мястото, където би могла да е възникнала тя. Самодива лесно може да се свърже с
индийската езикова среда, където дива или дева означава бог. В същото време Самувили и
вили се смятат типични за „южните славяни”,6 т.е. за българите, и това съображение ми
дава основание да допусна, че сме пред поредната неизследвана зависимост. Допълнителен
аргумент в подкрепа на тази хипотеза откриваме в текстовете, посветени на чобан Крусна
или на цар Кръсник, идентифициран с индийския Кришна. В тези случаи отново срещаме
названието Самодиви. Любопитно е да проследим доколко хипотезата ще се окаже
перспективна.
С това приключвам разглеждането на тази единствена засега песен. Убеждаваме се, че
Коледа от българските народни песни не представлява копие на християнския ритуал.
Напротив, обичаят е носител на неизвестни на християните особености. Затова не ни остава
нищо друго, освен да продължим търсенията си в песенното богатство на родопските
българи – християни и мюсюлмани.

1.2.

Коледен цикъл

Дотук разгледахме само една песен от всичките общо осемнайсет Коледни песни в
сборника „Веда словена” и установихме редица особености. Някои от тях се оказват
непознати на църковната традиция. Както ще се убедим, всяка една песен, колкото и да е
кратка тя или наподобява някоя от останалите, се оказва носител на специфична само за нея
информация и в този смисъл става уникална и незаменима за изследването ни. Затова като
начало да се запознаем със съдържанието на песните, посветени на Коледа. За целта ще
предложа кратки, но сравнително пълни техни резюмета. Единствено по този начин можем
да добием най-пълна представа за Коледа и да бъдем сигурни, че нищо важно не сме
пропуснали. Със самите песни читателят може да се запознае в приложението в края на
книгата.
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Песни от цикъла „Личен день Коледов-день”
Песен 1. (стр. 225-228)
Стара майка от къщи е излязла, в дясната си ръка държи ясна (свещена) борина, а в
лявата – бяла книга, черно писмо, та се провиква и пее: „Бре, юнаци, утре е Бъдни вечер, а
на сутринта иде Коледа. Коледа е на земята, носи си златна тояга и ходи от къща на къща,
всичките къщи е обходил, качил се е на Бяла гора, седнал е под дървото до бял кладенец и
гледа кой юнак му носи курбан, кой на лов е излязъл и носи дивеч на майка си, да го готви
за Бъдни вечер и трапеза да му слага. Слиза Коледа от гората, ходи от къща на къща, на
трапезите сяда и гони с тоягата си черните Юди Самувили. А който курбан не коли и не
приготвя трапеза – у тях той не гони черните Юди, вади от пазвата си златна чаша с урина
вода и пръска из къщата. В този дом хаир (добро) няма да видят.”
Чули песента на стара майка младите юнаци и ѝ се присмели, че ги лъже. Как може
Бог от небето да слезе и всичките къщи за една нощ да обходи? И защо ги изпраща в гората,
бели пилци да ловят, когато знае, че тях ги пасе и пази Белият змей, който не само хвърчи,
но и стрели носи, и види ли ги, ще се ядоса и ще ги убие.
Тогава стара майка им отговорила, че не ги лъже, а че Коледа не ходи, а лети със своя
кон-лястовица и докато човек мигне, той обхожда цялата земя. И тя отново им повторила
казаното.
Повярвали ѝ младите юнаци и отишли в гората. Видял ги Белият змей и ръчил да ги
погуби, но още стрелите си не изкарал, когато се задала Юда Самувила и успокоила брат си
– змея, че младежите ги е изпратила стара майка, защото иде Бъдни вечер и те трябва да
приготвят празничната трапеза за Коледа. Самите те не искали да ходят на лов, тъй като ги
било страх. Така юдата накарала брат си да не ги погубва, а да влезе в пещерата, за да не
ядоса Коледа Бога.
Съжалил юнаците змеят и помирително казал на сестра си, младежите да не ходят из
гората на лов, защото и три дена нямало да им стигнат, за да хванат някоя от хвъркатите
птици и времето нямало да им стигне да се приготвят за Коледа. Наместо това, да изчакали
половин ден и пилците сами щели да дойдат при пещерата. Тогава той щял да си хвърли
тоягата, да смае пилците и те да не могат да летят нависоко. А юнаците щели да могат с
ръце да ги ловят и живи да ги занесат на майка си, а тя курбан за Бога да ги заколи.
Подвикнала Юда Самувила на юнаците какво да правят и те я послушали. Засвирил
Бела змея със златната си свирка, събрал пилците около пещерата, хвърлил тоягата си, а
младежите изловили омаяните пилци. Занесли те лова си вкъщи, а майките им заклали
наловените пилци курбан на Бога и приготвили празничната трапеза за Бъдни вечер.
Песен 2. (стр. 228-229)
Ден преди Коледа всички ходели в гората да си хванат по някоя птица, за да я готвят
курбан, заедно с кокошка или овен. Жената на ходжата викала девет моми, давала им по
една запалена борина (Блесов огън) и те пеели: „Излез стара мале, на порти, че утре е
Коледов ден. Стара барита (кметът) е запалил огън Бъдни вечер да приготви. Преди да
седне на трапезата за да чака Коледа, запалил е той ясни (свещени) борини и ни ги дава,
като е заръчал, когато ходим от къща на къща, всеки който има запален у дома си стар огън,
да го изгаси и да запали от новия ясен огън, от този, който носим и с него да си приготви
празничната вечеря. А старите дядовци да го пазят, без да заспиват, докато Коледа дойде
да навести дома. Защото завари ли го изгаснал, ще се ядоса, няма да прогони с тоягата си
черните Юди Самувили и през следващата година стопанинът добро няма да види – полето
и нивите му ще запустеят, няма да пожъне пшеница и децата му ще гладуват. Затова, мале,
позлати си борината и запали ясен огън, че слънцето вече се е скрило. Но ако не си
изпратила юнаците в гората при пещерата да си ловят бели пилци, или ако те не са ти
донесли и вечеря не си приготвила, хич не пали борината, защото Коледа ще се ядоса. Ще
извади тогава той златната си чаша с урина вода и ще напръска всичко наоколо. В къщата
ти ще дойдат черните Юди и домът ти ще запустее.
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Песен 3. (стр. 220-230)
Всяка мома излизала от къщи и палела борината си от борините на деветте моми,
които носели Блесовия огън из селото. А те, след като го обикаляли цялото, се завръщали
при жената на ходжата и пеели: „Устата ти се е позлатила, стара мале, дето си ни пратила с
ясна борина къща по къща да обикаляме, да пеем, че утре е Коледов ден и че докато се
смрачи, Бог ще слезе на земята и ще обикаля къщите, за да гледа кой е запалил огън и кой
му е приготвил за вечеря бели пилци”.
Излезли момите, позлатили си борините, а стара майка ги е запалила с ясен огън,
преди още да запали кютюка в огнището и да седне Бога да чака.
Песен 4. (стр. 230-231)
Всеки селянин слагал в огнището по един голям кютюк, който трябвало да гори през
цялата нощ, докато дойде Коледа, без да угасва до утрото. След това стопаните на дома
сядали около огъня и пеели: „Гледай, мале, борината да не изгасне”. Малка мома в Бяла
гора се е качила, кютюк от дървото, където е седял Коледа, да вземе. Сама го носи и бърза
да го прибере, преди да се стъмни, за да не ядоса Коледа Бога. Уморила се е и поседнала да
почине, когато я видял Белият змей. Разбрал той каква е работата, съжалил я и ѝ помогнал
да занесе тежкия кютюк в къщи, без обаче никой да го види.
Песен 5. (стр. 231)
Докато приготвяли празничната трапеза, момите пеели: „Стара майка говори:
„Бързай, моме, да се премениш. Да сложиш на трапезата Бъдна вечеря, че Бог ми е заръчал
да не я слагам, дето съм либе либила. Ядосал ми се е Бог и не ми влиза вкъщи, не сяда на
трапезата, не яде, не пие и не гони черните Юди”.
Пременила се малка мома, сложила златната трапеза, а майка ѝ приготвила Бъдна
вечеря. Седнала майка ѝ на трапезата, седнал баща ѝ до огнището, запалили огъня, но не
заспали, а зачакали Коледа.
Песен 6. (стр. 231-232)
Когато сядали на трапезата да се хранят, момите пеели: „Върна се мома от гората, де
ми е била при Бога и се е провикнала: „Седни, тате, седни, царю, на трапезата, че Бог ми е
заръчал, като се завърна да ти кажа, майка ти да сложи трапезата и да седне, че довечера ще
слиза от гората в Стамбола града, да идва и на трапезата да седне. Ако си заклал курбан
бели пилци, дето брат ти, Драчила воевода ги е уловил, ако майка ти ги е сготвила за Бъдни
вечер, той на царя златна тояга щял да даде, с нея три змии да увие, дето са си скрили
огнените езици и отрова не плюят, а плюят руйно вино. Черните Юди като вѝдели това,
нямало да влязат вкъщи и щели да си отидат. Ако пък курбан не си заклал, нямало да даде
златна тояга, змиите щели да плюят отрова и черните Юди да дойдат. Тогава царят щял да
се разболее и три години на легло да легне”.
Седнал царят със семейството си на трапезата, но никой не смеел да вечеря, а
зачакали Коледа Бога. Така чакали до първи петли, но Коледа тъй и не дошъл. Тогава жена
му го помолила да хапнат, защото щом досега не е дошъл, явно, че нямало да дойде. Децата
вече били заспали и той също щял да заспи, та Бог още повече щял да се ядоса.
Песен 7. (стр. 233)
Стар дядо, що стоял на трапезата, подал на сайбията тояга, а той като я взел, ударил с
нея по трапезата. Тогава момата запявала: „Бог те почел, тате, че първо при теб е дошъл,
направо от гората. Златна тояга ти е подал. Удари я, тате, на трапезата, че черните Юди да
прогониш. Те стоят на чардака и видели Бог, че е влязъл вкъщи. И те искат да влязат.
Затова наддавай, тате, клетва, дай курбан и догодина да колиш, курбан бели пилци”.
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Дал клетва царят, та ударил с тоягата по трапезата. Увили се трите змии около нея,
скрили си огнените езици и отрова не плюят, а от устата им руйно вино изтича. Подали се
на вратата черните Юди и щом видели това, побягнали назад в гората.
Песен 8. (стр. 233-234)
Друга песен, пята на трапезата:
„Тате, царю, Коледа Бога се е ядосал, че огънят ти е угаснал. Сега, тате, става да си
ходи, без да е вечерял. Хвани му, тате, дясната ръка и го помоли да остане. Обещай му
догодина курбан бели пилци да му колиш, а майка, че вечеря ще му сготви”.
Станал бързо царят от трапезата и се замолил на Коледа да седне и да вечеря. А Бог
му отвърнал: „Утре, царю, е празник Коледов-ден. Малките деца коледуват, коледни песни
пеят и Бога възпяват. Да ги дариш, царю, три дукати белязани: първа дуката – Вишну Бога,
втора дуката – Коледа Бога, трета дуката – Бела Бога. Ако ми се закълнеш, че ще ги дариш,
ще седна, царю, на трапезата”.
Тъй рече Бог и си хвръкна на небето, че се е задала ясна зора, ясна звезда, а с нея –
Коледов-ден.
Песен 9. (стр. 234-235)
Сутринта на Коледа три моми обикаляли селото и пеели: „Излез, царю, да видиш в
сараите, че е изгряла ясна зора, ясна звезда, а с нея настъпила Коледа. На небето той моли
Снегина Бога да не изпраща слугата си в гората, да не му дава бяла чаша със сняг, да не вие
и да не ръси. Само да изгрее ясна зора, ясна звезда, а с нея и ясно слънце, че си иде празник
Коледа. Малките деца коледуват, коледни песни пеят и в сараите при царя отиват. А той ги
дари с по три белязани дукати. Ако навън завие и завали, няма как децата да излязат из
селото, да пеят и при царя да отидат. Ако навън не вие сняг, момите хоро ще играят и песни
ще пеят. А ако вали, няма как да играят, ни песни да пеят и Бога да хвалят. Излез, царю,
излез да видиш ясна зора, ясна звезда, че не си видял досега три месеца и няма да видиш
отсега още три месеца”.
Пели момите, а царят спял, та Юдата се ядосала и слязла на земята, влязла в стаята
при царя и го сбутала. „Защо не ставаш, царю? Я излез навън на чардака, да видиш ясна
зора, ясна звезда, че не си видял досега три месеца”.
Чак тогава станал царят, но не бързал да излезе навън, на чардака.
Песен 10. (стр. 235-236)
Моми отиват в къщата на ходжата преди изгрева на зорницата и пеят: „Събрали се
ясни звезди в покоите на Вишну Бога и той им казал: „Ой ми вие ясни звезди зоренити,
утре е Коледов-ден. Коледа Бога е на земята, три дена е в гората под дървото, до белия
кладенец. Идете, звезди, в двореца и го пременете, сложете му златна дреха, че както стои
под дървото, да изгрее ясна зора, ясна звезда, а със зората – Коледов-ден. Да си вдигне
(Коледа) дясната ръка и да ме почете. На звездите съм заръчал, Снегина Бога да не чуе,
само да изгреят на небето и да запролетят, че да не тъжи Коледа”.
Чули ясни звезди, влезли при Коледа, в покоите му, пременили го и той слязъл в
гората. Седнал под дървото до белия кладенец. Видял той ясните звезди, ясните зорити,
вдигнал си ръката и похвалил Вишну Бога.
„И ти, царю, се премени като Коледа Бога и седни на чардака, та да видиш ясна зора,
ясна звезда, докато изгрее ясно слънце, а със слънцето – Коледов-ден. Да излязат навън
малки деца, да пеят коледни песни, да ти дойдат в сараите, а ти златни дукати да ги дариш –
белязани златни дукати: първа дуката – Вишну Бога, втора дуката – Коледа Бога, трета
дуката – Бела Бога”.
Песен 11. (стр. 236-239)
На Коледов ден децата обикалят къщите, а момите ходят с тях и пеят: „Затрудняла
Злата майка, замъчила се Млада Бога да роди, три дни се мъчила в гората, но не го родила и
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слязла в Харапска града. Тя обаче не отишла в царските палати, че царят ѝ се бил заканил,
роди ли се Млада Бога, къс по къс да го сече. Зачудила се Злата майка къде да роди, докато
не слязъл свети Ангел от небето и не я отвел в пещерата (в камницата).
Там Злата майка родила своето чудотворно дете Коледа Бога, което още с раждането
си било белязано. Лицето му греело като ясно слънце, а в ръката си държало златна книга,
на която били изрисувани ясни звезди. Натъжила се Злата майка и се разплакала. Чул я Бог
и повторно изпратил при нея свети Ангел, да я пита защо плаче. Тогава тя отговорила, че
Вишну Бог я бил изпратил да роди на земята Млада Бога. Той щял да остане тук три
години, за да спаси младите юнаци и малките моми от греховете, които те са направили
пред Бога. Сега обаче Коледа плачел, че Бог го забравил и изоставил. Тя още не го била
повила, вода не била пила и хляб не яла и те били сам самички в пещерата.
Както говорела Злата майка, задали се трима царе и влезли при тях в пещерата.
Поздравили майката, че е родила Коледа, и Млада Бога поздравили. Ударил тогава свети
Ангел със златната си тояга по каменните стени на пещерата и тъй като тя била вълшебна,
камъните ѝ се позлатили, започнала да тече студена вода и се превърнала в златен
кладенец. Напили се с вода Злата майка и Коледа Бога, а той докато пиел, книга чел и
научил тримата царе на вярата, записана в златната книга. Така те се уверили, че Млада
Бога е слязъл от небето, за да спаси младите моми и юнаци. Отворили тримата царе
сандъците с даровете си и дарили младия Коледа със злато, сребро и линска билка
росевита, която запалена горяла като свещ и пръскала блясък, та осветила цялата пещера.
Тръгнали си тримата царе, като минали през града Харапски и направо в двореца на
царя влезли. Като ги видял, царят много се зачудил, как не ги е страх и ги попитал кои са и
откъде идат. А те му разказали, че идват от Крайна земя и че не са царе, а гадателизвездобройци. В Крайна земя – му казали те – от три години била изгряла чудна звезда, като
досега никой не бил виждал подобно нещо. Зачудили се те, какво ли е това, отворили си
свещените книги и разбрали, че се бил родил Млада Бога Коледа. Затова дошли от Крайна
земя в Харапското царство, на Бога да се поклонят и дар да го даруват, а сега вече се
завръщали.
Ядосал се черният Харапин на новината и изпратил палача си, Коледа да открие и да
го посече. Коледа обаче хвръкнал на небето и палачът не можал да го открие. Тогава царят
наредил да бъдат избити всички малки мъжки дечица. Така загинали три хиляди момченца.
Душите им последвали Млада Бога на небето, но той ги отпратил да се завърнат отново на
земята, в града си, да коледуват, като пеят коледни песни: „Който ни дава дарове, Млада
Бога ще му даде златна книга, да го научи на вярата му и да му се поклони. Слез, царю, на
двора и дари на децата по три жълтици (алтъни): първа жълтица – Вишну Бога, втора
жълтица – Коледа Бога, трета жълтица – Бела Бога. Ако ти, царю, ни дариш, в покоите ти
ще влезе Коледа, ще ти седне на трапезата да вечеря и ще ти даде златна книга, да я четеш и
на Бога да вярваш, грях да не му правиш, та да не ти се ядосва”.
Песен 12. (стр. 239-246)
Докато децата коледували, юнаците и момите играели опако (обратно) хоро и пеели,
което продължавало до 2 часа през нощта: „Наближил Коледов-ден. Слязъл Коледа в
гората, та седнал под дървото до чешмата и се загледал какво правят хората. Видял на
чешмата да отиват юнаците, а девойките да си точат вода и докато я точат, да се задяват,
правейки грях по този начин пред Бога. Ядосал им се Вишну Бога и решил гръм да им
изпрати и да ги погуби, но преди още да се е приготвил, обадил се Коледа Бога и му казал,
че не е съгласен. Помолил го да изпрати на земята Злата майка, в Бела гора и тя там да роди
Коледа като малко дете. Да му дадял Вишну златната книга, та да учи хората да не се
задяват и да вярват на Бога.”
Зачудил се Вишну Бога какво да прави, извикал Злата майка и ѝ казал:
– Ой, ти, мале, ядосал съм се на юнаците и на момите, дето се закачат и грях правят
пред мене, та съм наумил гръм да им хвърля, та да ги избия. Коледа Бога обаче не се е
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съгласил и иска на земята да го родиш, златна книга да му дам и хората да научи как да
живеят без да грешат пред Бога. Съгласна ли си, мале, или не си съгласна?
– Защо да не съм съгласна, ‒ отвърнала Злата майка. ‒ Утре още слизам на земята, но
ще те помоля, щом родя Коледа, ти да ми изпратиш свети Ангел, златна книга да ми донесе,
че по нея да учи хората и те да му вярват.
Тъй рекла Злата майка и слязла на земята, в гората, под дървото, дето стоял Млада
Бога и докато седнала, забременяла. Така седяла девет месеца и още преди да го роди,
спуснала се в полето, но не отишла в Харапска града. Черният Харапски крал ѝ се бил
заканил и искал да убие и нея, и детето. Чудела се Злата майка какво да прави и къде да
отиде, докато не слязъл свети Ангел и не я отвел в тъмната пещера. Само докато слязла тя,
цялата пещера грейнала.
Замъчила се Злата майка и родила Млада Бога Коледа. Родил се като бележито, чудно
дете ˗ ликът му греел като ясно слънце, а в ръката си държал Златна книга „звезделие
ясналие”. Чудо се случило и на небето. Изгряла е ясна звезда зорница, каквато досега не
била изгрявала и никой не се бил досетил, че се е родил Млада Бога. Досетили се
единствено тримата царе-гадатели от Край земя – тримата черни Харапине, които били
чели Звездна книга гадателска. Още щом разбрали, яхнали те бързите си коне и препуснали
през полето, като не можели да се начудят, как така Коледа Бога се е съгласил да слезе на
земята и да се роди като малко дете, та да я обикаля, и им се струвало, че звездната книга ги
подлъгва. Докато си говорели, задала се Звездна Юда Самувила и им казала:
– Ой ми вие, трима царе, толкова ли сте обезумяли, че не вярвате дето се е родил
Коледа Бога и че сега Злата майка го повива в пещерата? Я се върнете в дворците си,
отворете сандъците с подаръците и идете в пещерата Млада Бога да дарите, Злата майка да
успокоите, че Бог не ги е забравил самички в пещерата.
– Ние, Юдо Самувило – отговорили тримата царе, – сме решили да обиколим земята,
да намерим малкото дете – Млада Бога и да му се поклоним.
– Хайде, тръгвайте тогава, че е изгряла ясна зора и зорница, която не захожда. Само
да намерите детето и зорницата ще се скрие.
Съгласили се тримата царе и си припомнили, че преди да умре старият им баща, той
бил намерил Звездна книга и им бил казал, че след три години и на земята, и на небето
щяло да стане чудо. На земята щял да се роди Млада Бога Коледа – в пещера щял да се
роди и след това щял да ходи да учи младите юнаци и момите как да живеят, та грях пред
Бога да не правят.
Върнали се те в двореца си, отключили сандъците и приготвили подаръците. Преди
още да са излезли от сараите си, изгряла е ясна зора зорница и осветила земята. Тръгнали
тримата царе по водата, минали проходи и клисури и стигнали Харапската земя. Застанала
тогава ясна звезда над полето и осветила пещерата. Видели те пещерата, влезли вътре и
намерили Злата майка детето да повива, а то държало в ръката си Златната книга. Щом
видяла тя тримата царе, спряла да плаче и се зачудила, как са узнали, че се е родил Млада
Бога и как са ги намерили.
– Чели сме звездна книга, мале. От нея сме разбрали, че се е родил Млада Бога, но не
сме вярвали. Повярвахме, едва когато Юда Самувила ни каза и ни накара да дойдем в
пещерата и дар на Бога да донесем.
Отворили сандъците си тримата царе, извадили подаръците си и поздравили Млада
Бога с раждането му. А след това яхнали бързите си коне и препуснали към Харапска града.
Тук още докато ги види, черният Харапски крал ги поканил да му гостуват и голяма гозба
ги гостил, като ги попитал:
– Молба ви се моля, трима царе, като сте от Крайна земя, имате ли Звездна книга, чели
ли сте, какво е чудо станало на небето и на земята? На небето е изгряла ясна звезда,
зорница, дето досега не е изгрявала.
– Не знаеш ли още, Харапски кралю, тук долу на полето, в пещерата, дето се е родило
малко дете. На небето си е Млада Бога, а на земята млада царя. Затова е изгряла ясна зора,
кой я види да знае, какво е чудо станало на земята.
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Ядосал се Харапският крал, та изпратил църна Харапине да избие всичките
новородени деца. Девет хиляди дечица избил църна Харапине, докато стигне до пещерата с
Млада Бога. Нея обаче тъй и не открил, защото тъмните облаци я били скрили. Върнал се в
двореца той, без да посече Коледа, а Харапският крал вдигнал голям пир, заблуждавайки
се, че се е отървал от младия цар. Три дена яли и пили царедворците, докато накрая Бог се
разгневил и хвърлил върху двореца му лют гръм, та целия го изгорил. Събрал кралят
майстори и нов дворец започнали да издигат, де го няма нийде по света, та да не може друг
път да изгори. Наредил дори камък за памет да поставят и сам се похвалил, че Господ му
бил изгорил двореца, но той пак си построил дворец – по-нов, по-хубав и неуязвим.
Научила за станалото Мора Юда и поискала разрешение от Бога люта стрела да
хвърли върху краля и с нея да го погуби. Бог обаче не ѝ позволил, а я накарал да го отрови с
билка, тъй че кралят болен да легне и три години да не може да стане, докато костите му не
изгният и косата му не окапе. Чак тогава да му отреже главата, наредил той. За да го няма
повече на земята, че пак щял да изпрати църна Харапине в пещерата, Млада Бога да погуби,
щом научел, че той е останал жив.
Отишла Мора Юда в градината, набрала отровна билка и така слязла на земята в
Харапска града. Отишла направо в двореца при краля, докато той бил на трапезата. Никой
не видял как поставила отровата във виното му. А кралят още докато отпил една глътка,
започнал да вика, че е отровен. Повикали лечителя му, да му помогне. Видял той Мора Юда
и я запитал, защо е сторила това и не ѝ ли било жал за младия крал. Тогава тя му
отговорила, че това било наказанието му за избитите малки невинни деца.
Легнал болен Харапска крале. Цели три години от леглото не станал, костите му
прогнили и косата му изпадала. Мъките му били неописуеми и се замолил той на Бога,
Мора Юда да изпрати, да му вземе душата, че повече да не се мъчи. Съжалил го Бог и
изпратил Мора Юда, а тя само с една стрела погубила Харапска крале.
Излязла тогава Злата майка от пещерата, отишла в Харапска града и там научила за
смъртта на жестокия крал. Върнала се в пещерата при Млада Бога и му казала, че вече е
спокойно, може да излезе навън и да тръгне да учи хората на вяра в Бога. След това
подробно му дала напътствия какво да прави занапред. Тя едва била привършила, грабнали
я трите Юди, що били в пещерата, литнали с нея нависоко и я отнесли на небето.
Сам останал в пещерата Коледа и три седмици се чудил какво да прави, докато при
него не слязъл свети Ангел. Разказал божият вестител на Коледа за умрелия Харапски крал,
успокоил го и го накарал да излезе от пещерата. Вече можел спокойно да тръгне по земята,
да я обикаля и да учи хората на вяра в Бога. Послушал го Млада Бога, тръгнал по света и
първо минал през Харапска града. Навсякъде той носел със себе си Златната книга, що Бог
му изпратил, и учил по нея младежите. Така изминали три години, докато накрая не му
омръзнало. Отишъл тогава той в гората и седнал под голямото дърво. Три дена седял така, а
дървото започнало да расте, като ставало все по-голямо и по-високо, докато не стигнало чак
до небето. Заизкачвал се Коледа по дървото и така достигнал небето. Отишъл направо в
майчините си покои. Пръв го срещнал Вишну Бога и го похвалил за стореното на земята.
Песен 13. (стр. 246-251)
Коледа ле, Хижна ле, слезнал Бога на земята, обиколил къщите и вечерял бели пилци
и овни. Прочула се нашата земя, че Бог я обикаля, а царят курбан му коли. Видял Коледа
нашите моми и момци на чешмата да ходят, на бял кладенец, на белия Дунав и че се закачат
и смеят, но не се ядосал, а литнал на небето при майка си. Разплакан той ѝ разправил
всичко. Накрая я помолил да отиде при Бога и да му разкаже, че навред по земята го тачат и
почитат, но за Дунава нищо да не му казва. Пременила се Злата майка и отишла при поголемия си син – Вишну Бога. Всичко му разказала тя и за Дунава не премълчала, както я
бил помолил Коледа. А накрая го попитала какво да сторят, че да научат хората да ги
уважават.
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Ядосал се Бог и повикал при себе си своя слуга – черния Бог, като му заръчал да
хвърли гръм на земята и с него всичките юнаци да избие. Защото той 300 години чакал те
да престанат с греховете си и вече му било омръзнало.
Слугата още не се бил появил, когато се покачил Бела Бога и Злата майка го помолила
да не ѝ се ядосва и след като му разказала каква била работата, поискала той да повика
двамата си братя, да успокои Вишну Бога и да решат как да вразумят младежите на Дунава,
та да не трябва да разтърсват цялата земя.
Съгласил се Бела Бога и първо говорил с по-големия си брат – Вишну Бога, да не се
ядосва толкова. Събрали се тримата братя под дървото Вишнету и накарали Коледа да им
разправя, какво е видял на земята. Нищо не скрил той от братята си и не само им разказал,
че младежите на Дунава изобщо не го почели, но им казал още, че дори и вода не му били
дали да пие.
– Как можеш да не се ядосваш, попитал го Вишну Бога? Аз да съм на твое място,
такъв гръм ще им хвърля, че ни един юнак жив няма да остане.
– Вишну, брате, – на свой ред се намесил Бела Бога. – Защо толкова се ядосваш и
искаш да накажеш всичките младежи, когато не всички са сторили грях пред тебе? И аз не
съм съгласен цялата земя да разтърсваш.
– Съгласен съм – отговорил Коледа Бога, – Злата майка да ме роди на земята като
малко дете – Млада Бога и когато порасна, да науча юнаците и момите със Златната си
книга, та да поумнеят.
Накрая Вишну Бога се съгласил с двамата си братя. Повикал той Злата майка и я
помолил, когато на следващата година Коледа тръгне да слиза на земята, и тя с него да
слезе. Да седне под голямото дърво Вишнету и да зачене с Коледа Бога, а след това да се
завърне на небето.
Чула Злата майка молбата на тримата си сина и я приела. Слязла тя на земята и цяла
година чакала, докато дойде празникът Коледов-ден. Коледа Бога пък девет месеца в
сараите си прекарал, докато изгряло ясно слънце, със слънцето – ясна зора, ясна звезда, със
зората личен ден – Коледов-ден.
Слязла Жива Юда Самувила, та подвикнала:
– Подай се царю на чердака, че е Коледов-ден, на Бога курбан се коли.
Чула я Злата майка, слязла в гората, седнала под дървото дето седял Коледа и така
заченала Бога. Девет месеца седяла тя под дървото и единствено Жива юда ѝ прислужвала.
Веднъж Юдата ѝ предложила да слезе на полето. Послушала я божията майка, но в града не
влязла, защото знаела за заканата на Харапския крал, роди ли се детето, къс по къс да го
сече. Тъкмо се чудела какво да прави и къде да отиде да роди, дошла при нея Жива Юда и я
посъветвала да влезе и да се скрие в пещерата и там да роди.
Влязла Злата майка в пещерата, три седмици се замъчила да роди – тъй и не успяла.
Донесла тогава Жива Юда билки родовити и чак тогава се родило малкото момченце –
Млада Бога. Чудно дете се родило то: ликът му греел като ясно слънце, а в ръката си
държало Звездна книга. Девет Юди дошли да го гледат, а майка му Злата го оставила и се
прибрала на небето. Щом пораснало детето, тръгнало по земята – младите да учи, да не
ходят на Дунава и да не се задяват, че идел Вишин-ден и Бог щял да се ядоса. Три години
ходил Млада Бога по земята и чак след това хвръкнал на небето.
Песен 14. (стр. 251-254)
Жива юда в града е влязла, но в двореца не отива, а се е провикнала:
– Хайде, вие, малки деца, по на девет години, дето още на Дунав не сте ходили, не сте
се смели и моми не сте задявали, хайде, идете на полето, в пещерата, де се е родил Млада
Бога, който цялата земя ще завладее.
– Къде ли са децата – запитало се малкото дете от пещерата, – да дойдат да ме
поздравят? Че майка ми дар да ги дарува: златни ябълки, сухо бяло грозде, дето млада Дефа
го сее в градината на небето?
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– Подвикнала Юдата и три хиляди малки деца излезли на полето и отишли в
пещерата. Те богато дарили малкото дете, давайки му сухо злато и сребро и му палели бели
свещи. Натъжила се Злата майка, че си нямала в пещерата и тя дарове на децата да даде и
взела, та се разплакала. Чула я Жива Юда и щом разбрала защо плаче, казала ѝ, че ще отиде
на небето да донесе подаръци за децата.
– Тръгнала Жива Юда и на излизане заключила портите на пещерата, да не би децата
да се разотидат, преди да се е завърнала. Заплакали децата изплашени, но щом Злата майка
им казала къде отишла юдата, те се успокоили и млъкнали. Насядали около малкото дете в
пещерата, а то започнало да им чете Златната звездна книга. И докато четяло, Жива Юда се
завърнала. Раздали двете жени на децата златни ябълки и сухо грозде и ги пуснали да си
вървят. А на изпроводяк ги помолили, когато влязат в града, да запеят: „Излез, Харапски
кралю, в полето и иди при пещерата. Злата майка е слязла от небето и е родила Млада Бога,
млада царя. Ние, царю, отидохме в пещерата и дарихме детето, а майка му нас ни дари”.
– Послушали децата молбата на Злата майка и още докато влезли в града, запели
песента, като обикаляли от къща на къща. Дочул царят какво пеят децата и много се ядосал,
та си изпратил черния Харапин да избие децата. Три хиляди деца избил черният слуга.
Видяла стара майка какво станало, заплакала и се завайкала. Натъжил се Бог и се ядосал, та
си изпратил Мора Юда. Ударила тя с боздугана си коравосърдечния Харапски крал и го
повалила на легло. Така лежал три години той, докато накрая тя му взела и душата.
Коледни песни от Притурка І
Песен 1. (Пр. 1) (стр. 430-433)
Песен, която се пее по зимните седенки.
Слязла ми е Злата майка от небето, та те е заченала, Боже. Пожелал си, Боже, юнаците
и момите да спасиш от греховете, що са сторили пред Бога. Дето са ходили вода да си точат
на Дунава и там са се задявали. Родил си се, Боже, на земята – малко дете, Млада Бога, и
като отраснал, тръгнал си по земята хората да учиш, заедно с млада Дефа и девет Юди
Самувили.
Запели Юдите, а заедно с тях и млада Дефа: „Зърнал е Вишну на земята три момчета
на Дунава, на чешмата, и три моми вода да точат и с момчетата да се задяват. Страшно се
разгневил той, та чак пожълтял. Потърсил Вишну Сива Бога и му поискал златния камък.
Решил на земята да го хвърли, на Дунава, сгрешилите да разтресе. Съгласил се Сива и дал
на Вишну златния гръм, но той още не го бил хвърлил, когато ти, Коледо, си се покачил по
дървото на небето и си попитал брат си, защо е така люто разгневен. А когато си разбрал,
не си се съгласил с него, защото гърмът щял цялата земя да разтресе, а не само сгрешилите.
Затова си го помолил да се съгласи, ти да слезеш на земята, в гората, да седнеш под
дървото. Да слезе след тебе и Злата майка и тук, на земята да те роди – малко дете, Млада
Бога. За да можеш, когато пораснеш, да тръгнеш по земята и младежите да учиш, как да не
вършат грях пред Бога.
Съгласил се Вишну с тебе, оставил златния камък и ти разрешил да слезеш на земята
и там Злата майка да те роди. Слязъл си, Коледо, на земята, в гората и под дървото си
седнал. След три дена слязла и Злата майка и докато слезе, появила се и Жива Юда, чаша ѝ
подала. Пила майка от водата и те е заченала. Родила те е Млада Бога и ти си тръгнал по
земята хората да учиш. И на Дунава си ходил. Хвръкнали деветте Юди, а с тях и младият
Деф на небето е хвръкнал, като ти е оставил книгата, що е носил. А ти си учил хората, като
си им разправял какво се е случило, за да слезеш на земята. И си ги карал, който ти вярва,
да целуне ясна книга. Тогава хората грейвали озарени, а душата им отивала на небето като
ясна звезда, ясна зора.
Чул черният Харапски крал, че си се родил, Коледо, на небето – Млада Бога, на земята
– млада царя. Че обикаляш из града и учиш младежите да не ходят при него и да не му
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слугуват, та пратил трима воеводи, главата ти да отсекат. От небето обаче се спуснали
тъмни облаци и те скрили, та воеводите не могли да те открият.
Хвалба те хвалиме, Боже. Хората курбан ти колят, момите огън палят и гозби готвят,
стар дядо огън пази цяла нощ, да не погасне, и гони децата от трапезата, докато не се зазори
и със слънцето не дойде празникът ти – Коледов-ден. Тогава малките деца коледуват, а
малки моми с песни те хвалят, Боже.
Песен 2. (Пр. 2) (стр. 433-434)
Бог е слязъл от небето и е седнал в гората, под дървото, до чешмата, та се чуди, тук
ли да стои, или да слезе на полето, при белия Дунав, където малки момичета вода точат
студена и на юнаците дават да пият, а пък те се задяват, та грях пред Бога правят. Три
седмици стоял, гледал и се чудил що да стори Коледа, а в това време при него дошла Жива
Юда и му казала:
– Много се чудиш, Боже, хвръкни си на небето, че Вишну Бога много се е налютил и
пуснал Сура Ламица да я изпрати на полето, за да унищожи посятото и децата да плачат, че
нямат хляб да ядат и вино да пият. Чака те Вишну Бога да те пита, съгласен ли си той да си
пусне Сура Ламица.
Чул Коледа какво му казала Жива Юда и бързо хвръкнал на небето при Вишну. А той
още докато го посрещне, му се оплакал от това, дето вършели младите, и му казал какво е
намислил да прави. И попитал дали Коледа е съгласен с него.
– Сега ми е празникът – отговорил Коледа, – и поради това не съм съгласен да
пращаш Сура Ламица да унищожи пшеницата. Пò съм съгласен да ме роди Злата майка на
земята, та да науча юнаците и момите, как повече грях да не правят.
Прибрал Вишну Сура Ламица, а Злата майка отишла в гората и седнала под дървото.
Тогава Жива Юда наточила студена вода от кладенеца и дала на майката да пие. А тя, само
докато вкусила от водата, заченала Бога и го родила.
Утре е личен ден, Коледов-ден, когато се е родил Коледа. Утре малките деца
коледуват, а царят ги дари с ябълки, орехи и сладки.
Песен 3. (Пр. 3) (стр. 434-435).
Коледа Бога не си слезе на земята, а си е на небето. Слязла е Злата майка тука, в
гората, и е седнала до белия кладенец, под дървото. Седи и се чуди, как да си роди Бога
като малко дете. Отнякъде дошла Жива Юда, та наточила студена вода. Пила Злата майка и
заченала Коледа Бога, та забременяла. Влязла тя в пещерата, замъчила се и родила малко
дете, Млада Бога. Косата му е златиста, в ръката му ясна книга – от книгата слънцето грее и
месечината. Заплакала е майка в пещерата, че е останала сама. Дошла отнякъде Жива Юда
и довела със себе си малки деца, на майка да си коледуват, песен да пеят: „Роди се Коледа
Бога на земята, та земята отървал. Пораснал и тръгнал той юнаците и момите да учи грях
как да не правят, да не ходят на бял Дунав, вода да не точат и на юнаци да не слугуват. Да
вярват на тебе, Боже, ясна ти книга да целуват. Бог да убие църна Харапине, че те гони да
те сече на полето. А ти седиш в гората под дървото, докато дойде Мора Юда, да му вземе
русата глава.”
Дарува ни Злата майка, че сме ти коледували и с песни сме те хвалили. Натъжи се тя,
че в пещерата си няма никакви дарове, но Жива Юда се провикнала да не плаче, че Бог я е
пратил тя да дарува децата.
Дарила децата Жива Юда с ябълки, орехи и сладкиши. Оттогава Коледа е останал.
Който дари, Бог остава в къщата му, на огнището и му пали ясен огън, сяда на трапезата му
да вечеря. А нивата му е с пълни класове и лозето с бяло грозде.
С песен четвърта от притурката вече се запознахме.
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1.3.

Коледният ритуал

Това е съдържанието на осемнайсетте песни, посветени на Млада Бога Коледа. Те
съдържат значителна по обем информация. Като оставим настрана главните герои, общият
брой на участващите персонажи, както и мотивите, срещани в песните, съвсем не са малко.
Наистина, някои от мотивите са твърде популярни и познати от християнската традиция.
Има обаче такива, които са неизвестни и те представляват по-голям интерес за нас. Но и по
отношение на познатите мотиви научаваме от песните любопитни детайли, останали досега
в сянка. Особено важна е възможността тези детайли да ни разкрият евентуалните различия
между народния обичай и църковната традиция и така да опознаем Коледа по-добре, да
проследим в дълбочина спецификата на обичая и да потърсим първоосновите му. Защото
науката е категорична, че корените на Коледа изхождат от ранното християнство и
отразяват рождението на Христа. В същото време говори за езическата природа на образа.
Как в действителност стоят нещата и как се е стигнало дотук, днес никой не коментира.
Вече споменах, че една част от песните са свързани предимно с народния Коледен
ритуал, докато друга – с легендата за Коледа. Ето защо, за мое улеснение и за това на
читателите, ще разделя песните на две групи. Първата ще ни позволи да опознаем подробно
народния обичай, а втората – образа на Коледа. Съзнавам, че подобно деление е твърде
условно и че данните от двете направления са често преплетени. Доминирането на едното
от тези направления е очевидно и аз ще се възползвам от това.
Като цяло, първите десет песни от Коледния цикъл, както и песен 4 от притурката, са
посветени изключително на Коледния ритуал. Останалите седем песни – четири от цикъла
и три от притурката се занимават със самия Коледа, с неговото чудотворно зачатие,
раждане и делата му.
Характерна особеност на обредните песни е, че водещо място и активна страна там са
изключително обикновените хора. Божествените персонажи при тях са само съпътстващи.
Така са поставени нещата и със самия Коледа, въпреки че целият ритуал е посветен в
негова чест. Точно в обратното съотношение се намират образите при песните, посветени
на житието на Млада Бога. И този път това като че ли е естествено.
Сега нека разгледаме действащите лица при Коледния ритуал, като се спрем и на
техните особености и действия:
1.
СТАРА МАЙКА – жената вкъщи.
1.1.
Със запалена борина и книга в ръце тя подканя младежите (юнаците) да
отидат в гората на лов за пилци за курбана на Бъдни вечер. (П. 1)
1.2.
Внася у дома запалената борина с блесов огън и с него пали огнището. Ако в
къщата има от стария огън в огнището, когато деветте моми разнасят новия Блесов огън,
домакинята първо угася стария и така пали кютюка с новия огън. Ако юнаците не са
отишли в гората на лов за пилци или не са уловили бяло пиле за курбана, Блесов огън не се
пали. (П. 2, П. 3)
1.3.
Приготвя Бъдника (празничната вечеря) в нощта срещу Коледа. (П. 2, 5, 6, 8)
1.4.
След като приготовленията са привършили и трапезата е сложена, цяла нощ
тя чака идването на Коледа вкъщи, заедно с бащата, стария дядо и останалите възрастни.
2.
ЮНАЦИТЕ (младежи, ергени).
2.1.
В деня преди Коледа ходят, по поръка на стара майка, на лов в гората (в Бела
гора – П. 1. или Белита – П. 4), където ловят бели пилци за курбан на Коледа. (П. 1, 4)
2.2.
Драчила – братът на бащата също лови бели пилци. (П. 6)
3.
МАЛА МОМА (малката девойка).
3.1.
В деня преди Коледа ходи в Бяла гора да вземе кютюк от дървото, под което е
седял Коледа и го носи вкъщи за домашното огнище на Бъдни вечер. (П. 4)
3.2.
Слага приготвената от майката вечеря на празничната трапеза, защото тя все
още не е била от либе либена. (П. 5)
3.3.
Като се завръща от гората с кютюка, предава на баща си (на царя) заръките на
Коледа за него. (П. 6)
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4.
БЕЛА ЗМЕЯ (П. 1)
4.1.
Пази пилците в гората. (Бела гора)
4.2.
Може да лети и може да хвърля стрели.
4.3.
Има свирка и вълшебна тояга и с тях пасе белите пилци.
4.4.
Помага на юнаците да си хванат живи пилци за курбана.
4.5.
Помага на мала мома да пренесе кютюка от гората Белита до вкъщи. (П. 4)
5.
ЮДА САМУВИЛА – сестрата на Бела змея.
5.1.
Успокоява брат си – Бела змея, да не убива юнаците, а да им помогне да си
хванат с ръце бели пилци. (П. 1).
5.2.
Буди заспалия цар в утрото на Коледа, щом се е появила ясна звезда. (П. 9)
6.
СТАР БАРИТА – старият кмет, ходжата.
6.1.
Пали у дома огъня за Бъдни вечер (Блесовия огън). (П. 2)
6.2.
В утрото срещу Коледа, разбудени от блесналата на небето ясна звезда,
селските моми се събират пред дома на кмета и го будят с песни, щом на небето изгрее
блесналата ясна звезда. (П. 10)
6.3.
Дава дарове на коледуващите деца – по три дукати, белязани с ликовете на
Вишну, Коледа и на Бела Бога. (П. 10)
7.
ЖЕНАТА НА ХОДЖАТА – пали борината си от Блесовия огън, запален от
кмета у тях и дава от него на деветте моми да го разнесат с борините си из селото. (П. 2)
8. БАЩАТА – царят, сайбията.
8.1. Коли наловените бели пилци за курбан на Коледа. (П. 6)
8.2. Цяла нощ не заспива, не яде от Бъдника и чака Коледа, като пази огъня чак до
първи петли. (П. 8)
8.3. Ако огънят изгасне, той моли Коледа отново да седне на масата и да не си отива,
докато не почете празничната софра, приготвена за него, като обещава на следващата
година да му коли курбан (П. 7) и да дари децата с по три златни белязани дуката (П.8, 9).
8.4. Удря с тоягата, която му е дал старият дядо, по масата и така прогонва трите
черни Юди (П. 7).
8.5 Прогонва черните Юди с тоягата, която Коледа му е дал, като предварително е
увил около нея трите отровни змии (П. 6).
9. ДЕВЕТТЕ МОМИ.
9.1. Вечерта преди Коледа палят борините си от Блесовия огън, изнесен от жената на
кмета от огнището му.
9.2. Разнасят из цялото село борините си с Блесовия огън, за да запалят хората кютюка
в домашното огнище с новия огън. Ако в някоя къща има все още неугаснал стар огън в
огнището, стопаните го угасват, за да го запалят от новия (П. 2, 3).
10. МОМИ
10.1. Излизали пред дома и палели борините си от борините с Блесовия огън, разнасян
от деветте моми (П. 3).
10.2. Давали на майките си запалените си борини и те пък палели с него домашното
огнище (П. 3).
10.3. На Коледа, докато малките деца коледуват, момите обикалят из селото, като пеят
и играят хора (П. 9).
10.4. В утрото преди Коледа – рано, преди още да е изгряла зорницата, те се събират
пред къщата на ходжата и го будят с песни, да не би да се успи и да не я види (П. 10).
11. СТАР ДЯДО.
11.1. Цяла нощ пази огъня да не угасне (П. 1.).
11.2. Дава на бащата тоягата, с която да удари по трапезата и да прогони черните
Юди (П.7).
12. МАЛКИТЕ ДЕЦА – момченца.
12.1. Коледуват – ходят по къщите из селото и пеят песни (П. 8, 9).
12.2. Бащата (кмета, ходжата) ги дари с по три белязани златни дуката. (П. 8, 9, 10)
13. ВИШНУ БОГА – върховният Бог – по-големият брат на Коледа и на Бела Бога.
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13.1. Изпраща ясни звезди зоренити да пременят Коледа, преди да слезе на земята. (П.
10)
13.2. Крие от Снигна Бога намерението на Коледа да слезе на земята, за да не развали
времето. (П. 10)
13.3. Желае щом Коледа се роди на земята, да го поздрави с вдигната десница (П.10).
13.4. Той е единият от тримата братя-богове, с чийто лик са белязани дукатите,
раздавани от хората на коледуващите деца (П. 8, 9, 10)
14. КОЛЕДА – Млада Бога на небето и млада царя на земята.
14.1. Слиза на земята в Бяла гора. (П. 1, 10)
14.2. Седи под дървото до бял кладенец и наблюдава хората. (П. 1, 10)
14.3. На Бъдни вечер обикаля къщите. (П. 1)
14.4. Носи тояга и с нея гони черните Юди. (П. 1, 2)
14.5. Носи златна чаша с урина вода, с която ръси по къщите, когато се ядоса (когато
не му е заклан курбан, огънят е угаснал или стопаните не са зачели небесните богове).
Такава къща през следващата година хаир (добро) не вижда. (П. 1, 2)
14.6. Дава заръка на мала мома, докато е в гората, да вземе кютюк за баща си. (П.6)
14.7. Дава тояга на бащата да увие трите отровни змии и с тях да прогони черните
Юди. (П. 6)
14.8. Ако огънят е угаснал, става от трапезата и си отива. (П. 8)
14.9. Определя цената – трите белязани дуката, които сгрешилият баща трябва да
плати като дар на коледуващите деца, за да му прости. (П. 8)
14.10. Още докато се роди, поздравява по-големия си брат Вишну Бога, като си вдига
дясната ръка за поздрав. (П. 10)
15. БЕЛА БОГА – брат на Коледа и на Вишну – дукатите са белязани и с неговия лик.
(П. 8, 9, 10)
16. СНИГНА БОГА – носи чаша със сняг, като го вие и ръси по земята. (П. 9, 10)
17. ЯСНИ ЗВЕЗДИ ЗОРЕНИТИ (зорити) ‒ пременили Коледа преди да слезе на
земята. (П. 10)
18. ЯСНА ЗВЕЗДА – изгрява на небето като ясна зора, преди слънцето, и дава
началото на празничния Коледов ден. (П. 8, 9, 10)
19. ЧЕРНИ ЮДИ – дъщерите на Злита Бога.
19.1. Живеят и се крият в гората. (П. 1, 2, 5, 6, 7)
19.2. Предизвикват на хората беди: полето и нивите запустяват и настъпва глад (П. 2);
запустяват къщите (П. 2, 6); водят до болести на хората. (П.6)
19.3. На Бъдни вечер стоят отвън на чардака и искат да влязат в къщите. (П. 7)
19.4. Боят се и бягат от тоягата на Коледа. (П. 1, 7)
19.5. Коледа не ги гони и те остават в къща, в която огънят е угаснал. (П. 28)
20. ЧЕРНА ЗМЕЯ – злият змей, брат на черните юди – ходи с тях да върши злини.
Тук разглеждаме първите десет песни от Коледния цикъл, свързани предимно с
коледния ритуал. В тях се обсъждат общо двайсет образа: земни и небесни, индивидуални и
групови. Индивидуални земни образи са стара майка, бащата, царят, кметът или ходжата,
жената на ходжата, както и малка мома. Към груповите земни образи принадлежат селските
моми като цяло или специалните групи от по девет или три моми, юнаците и малките
дечица.
Веднага прави впечатление, че основният критерий, по който са разделени
индивидуалните от груповите образи е възрастта, с едно само изключение – образът на
малка мома. Всички останали индивидуални образи са на по-възрастни герои. Младежите
са разделени освен по възрастов, но и по полов признак: юнаци и малки деца (момченца),
моми на възраст за женене, девойки (недорасли тази зрялост), мала мома. Не е трудно зад
това делене да се види, че то отразява социалния статус на възрастните като самостоятелни
индивиди и на младежите, все още материално зависими от семейството, но неотклонно
вървящи по пътя на своята независимост, може да се проследи израстването им в
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самостоятелни индивиди. И това делене съответства напълно на социалната йерархия в
патриархалното общество. По-интересното е, че в Коледния ритуал са включени всички
социални групи, диференцирани по възраст, пол и социална значимост. Тук наред с
обикновените хора, представители на родовата община, са включени и нейните светски и
духовни водачи – царят, кметът, ходжата, сайбията, жената на ходжата. Това обстоятелство
е свидетелство за всенародния характер на празника. Не е ясно обаче защо тази
всеобхватност намираме единствено при Коледния ритуал, докато в нито един от
останалите двадесет и шест обредни цикъла тя не се открива. А те също носят всенароден
характер.
Божествените и по-общо казано небесните персонажи стоят на втори план във всички
от разглежданите десет песни. Вижте колко пестеливи са те за Коледа – центърът на самия
ритуал. Той се споменава по повод на това, че слиза на земята по поръка на брат си –
Вишну Бога – в Бяла гора, сяда под дървото, до белия кладенец и оттам гледа
приготовленията на хората за Бъдни вечер и празника му – Коледов ден. На самата Бъдни
вечер обикаля по къщите и там, където са го уважили, сяда да похапне от домашната софра,
благославя дома и стопаните, като прогонва черните Юди, олицетворение на злото, а
където го ядосат, пръска по къщата урина вода и хората вярват, че през следващата година
тази къща и нейните стопани хаир няма да видят.
Това е всичко казано за Коледа в тези песни и то е незначително в сравнение с онова,
което ни е известно за него. Вишну Бога и особено Снигна Бога се споменават телеграфно,
другият му брат – Бела Бога – задочно, а божията Злата майка дори не се загатва. Крайно
ограничено е представено участието на иначе многобройните и незнаещи покой Юди
Самувили. Те се споменават само в две от десетте песни, както и брат им – Белият змей –
стопанинът на Бяла гора. Като че ли по-видимо е присъствието на черните Юди и тях ги
срещаме в почти всички песни, но образът им е твърде схематичен и еднотипен и за тях не
научаваме нищо друго, освен че вършат зло на хората, в която къща успеят да влязат. В
случая това пестеливо представяне на небесните герои не бива да ни учудва, защото то е
логично за песните, насочени към ритуала и служи за естествен водораздел между тях и
песните, насочени към легендата за Коледа.
Коледният ритуал е най-богат и колоритен, отличаващ се от всички останали народни
обичаи. Обърнах внимание, че той е общонароден и в него взема участие цялото население.
Всеки образ – индивидуален или групов – има точно определена задача и изпълнява точно
определено за него действие. Тоест ритуалът е така подробно представен, диференциран, че
да обхване и ангажира в празника всички обществени групи и всеки отделен член от
обществото.
Обръщам специално внимание на това многообразие от действащи лица и ритуални
действия, защото техните количествени измерения, богатство, колорит и хармония
помежду им представляват своеобразен обективен критерий относно голямата
продължителност на ритуала и дълбочината на неговите корени. Това е свидетелство за
водещото му място в системата от народни обичаи и обреди. Така стигаме до проблема с
датирането на Коледовия обичай.
Смята се, че Коледа е „славянската”, т.е. българската редакция на Исус и на големия
християнски празник Рождество Христово. Но за един и същ образ ли става дума, или за
различни? И ако става дума за един и същ, то защо тогава дедите ни са му дали толкова
различно име? Ако пък са различни, то кой е оригиналът, прототипът?
За християнския свят подобен въпрос може да звучи като богохулство, но да не
забравяме, че преди Исус светът е познавал и други богове, включително и други
монотеистични религии. Можем ли обаче да говорим, че корените на народния Коледа са
по-дълбоки от тези на Исус и християнството, тепърва ще трябва да си отговорим. Да
видим как протича християнския Коледен ритуал.
И тук Коледният обреден комплекс според официалната версия започва от деня преди
Коледа, т.нар. Малка Коледа (24 декември), като включва още Бъдни вечер и самата Коледа
на 25 декември. Малка Коледа започва с подготовката на предстоящия празник. Мъжете
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ходят в гората, за да отсекат т. нар. Бъдник за празничното домашно огнище. Това е
масивно дъбово, буково или крушево дърво, т.нар. кютюк от народните песни. Кютюкът се
миросва, като се намазва с осветено в църквата масло. В дебелия му край се издълбава
дупка, в която се поставя тамян, масло, а може и вино, след което се затваря с дървен клин.
Целият ритуал по миросването на бъдника се съпровожда с песни, в които се пее за
дървото, по което Млада Бога ще слезе от небето. В интерпретациите на фолклористи и
етнографи бъдникът символизира световното дърво – посредникът между небето и земята,
наричано още и „дърво на живота”.
Жените приготвят ястията за празничната трапеза, които по правило са постни.
Софрата трябва да е кръгла. Централно място в приготовленията заема празничният колак –
обредният хляб, който също трябва да е с кръгла форма и да бъде замесен от „чиста” жена.
Върху кората му се правят изображения на слънчеви символи (кръг, кръст, розета),
стилизирани растения и цветове, птици, стопански предмети като рало или частите му
(палешник, ремък за ралото и др.), орач, гумно, харман, кошара, световното дърво,
торбички или панички със зърно, сито с плодове, орехи, сърп, кесия с пари и пр.
Момченцата между шест и дванайсетгодишна възраст коледуват на Малка Коледа,
като ходят по къщите на роднини и съседи, носят дрянови тояги, пеят песни с пожелания за
плодородие и богата година. В замяна на това стопаните ги даряват с различни хранителни
вкусотии или с дребни монети.
Така напрегнато и в приготовления денят отминава, а с него и Малка Коледа, за да
настъпи Бъдни вечер. Вече описахме как е приготвена празничната трапеза. Със
свечеряването семейството или цялата фамилия се събират. Стопанинът тържествено
запалва бъдника в огнището. Практикува се т.нар. символично заплашване на плодните
дървета, като с брадва трикратно се симулира замахване срещу дръвчета, които не дават
плодове. Следва прекадяване с тамян на трапезата, а след това и на всички останали
помещения в къщата. Самата вечеря започва рано, като се избягва да се става от масата,
докато празнуващите се хранят. Смята се, че обредът има връзка с култа към мъртвите.
Поради тази причина софрата не се раздига цялата нощ, за да има храна и за душите на
покойниците.
От полунощ започва коледуването. Коледарите са местни момци – ергени, разделени
по групи, които предварително са подготвили богат репертоар от коледни песни. С
настъпването на Коледния празник – в полунощ, те тръгват да обикалят из селото от къща
на къща, като пеят Коледни песни и отправят пожелания за здраве, благополучие и берекет
на всеки един от членовете на дома. На свой ред стопаните раздават дарове на коледарите,
най-често под формата на различни хранителни продукти. Обикалянето продължава цяла
нощ, чак до изгрева на слънцето.
С утрото настъпва самият Коледен-ден. Това според християнската традиция е денят
на раждането на Млада Бога, известен и като Рождество Христово – единият от двата,
заедно с Великден, най-големи и тачени християнски празници. На Коледа нищо не се
работи. Цялото село се стича на празничната литургия в църквата. След службата се прави
общоселското Коледно хоро. Разиграва се продажбата на събраните от коледарите момини
краваи, като всеки младеж се стреми да откупи този на избраницата си. След това
коледарите се събират в дома на водача на групата си и запразнуват със събраните дарове. 7
У нас е прието на Коледа по селата да се коли прасе. Дори в народните поверия името
на Коледа се свързва с глагола коля точно поради тази причина. В по-общ план, из
славянския свят се принасят в жертва на Бога и други видове домашни животни: коне, кози,
крави, а някъде дори и диви мечки.8 Това е накратко съвременното издание на Коледния

Бъдни вечер; Бъдник; Коледа; Коледуване. – В: Българска митология. Енциклопедичен речник. С., 2006,
40-42; 42-43; 172-173; 173-174.
8
Коляда. - В: Мифы народов мира, Т.1, с. 665.
7
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обреден комплекс и след като се запознахме с него, не ни остава нищо друго, освен да го
съпоставим с картината, обрисувана в песните от „Веда словена”.
Да започнем, придържайки се към хронологията на обреда. В песенния цикъл едни от
главните действащи лица в предхождащия Коледа ден са юнаците (младежите). Техните
майки са ги изпратили в гората на лов за „бели пилци”. Те трябва да отидат в гората и да не
се връщат, без да уловят поне едно пиле за празничния курбан. И тъкмо защото става дума
за курбан, пилците трябва да са уловени живи, за да могат да бъдат заклани и така
пренесени в жертва на Бога. В това е ролята на добрия Бял змей, който помага на юнаците
да наловят пилците с ръце, без да са ги убили. Жертвоприношението е дело на бащата, т.е.
на главата на семейството. Той коли пилците, а майката приготвя празничните гозби за
Бъдни вечер. И тъй като те не са били достатъчни за общата софра, стопаните са колили
допълнително кокошка или овен. Намираме за излишно да обясняваме, защо в песните на
помаците не се говори за прасе, както е прието при останалите българи. Важното е, че тази
блажна Бъдни вечер, описана в песните на „Веда словена”, е първото съществено различие
от постния бъдник в християнската догматика. Коленето на курбан е в противоречие с
църковния канон и свидетелства за езическия характер на Коледния ритуал, възпят в
песните.
Вторият интересен момент от времето на т.нар. Малка Коледа е свързан с набавянето
на бъдника за домашното огнище. И при песните, и в християнската митология, той се
свързва с дървото на боговете или с т.нар. световно дърво. Това е дървото на Коледа, по
него Бог слиза на земята, под това дърво той седи и наблюдава делата на простосмъртните
хора и пак по него се изкачва от земята на небето. В песенния цикъл за бъдника в гората
отива мала мома, докато при християнската Коледа мъжете ходят и носят дърво от гората.
Естествено, това е далеч по-логично и за нас е неразбираемо как и защо тъкмо малка мома и
то самичка трябва да се заема с тази физически толкова тежка задача. Затова народният
певец отново прибягва до услугите на добрия Бял змей. Признавам, че в случая песните ни
изправят пред поредната загадка, но по-важното в случая е, че тя бележи второ видимо
различие между фолклорната и църковната версии за Коледа.
Малка Коледа предлага на вниманието ни трето по ред различие – коледуването на
малките деца. Никъде в песните не се споменава подобно нещо – коледуването преди
Коледа. Наистина, тук коледарчетата са точно същите момченца на възраст между шест и
дванайсет години, както и при песните, но при християнската традиция те коледуват на
Малка Коледа, докато в песните – на самия празник. Каква е причината за тази промяна във
времето на коледуването на малките деца не знаем, но по-важното е да осъзнаем, че
песенната версия е по-автентичната. При нея малките коледарчета съвсем не са някакви
случайни палавници. Напротив, придържайки се към легендата за Коледа, разбираме, че те
символизират избитите от жестокия Харапски крал хиляди невинни младенци, в опита му
да се отърве от „млада царя”. Научаваме, че техните души последвали Коледа на небето, но
той отново ги върнал на земята, за да могат да оповестяват хората за неговото раждане.
Затова коледуването на децата логично би следвало да е на самата Коледа, след като той
вече се е родил. В този смисъл това трето поредно различие може да се разглежда и като
своеобразно свидетелство, че християнската версия нарушава естествената логика и реда на
събитията, от което следва, че тя представлява нещо изкуствено и вторично.
Различие намирам и в самото название „Малка Коледа” (24 декември) на деня,
предхождащ същинската Коледа. Оказва се, че това известно днес име никъде не се
споменава в песните и то явно носи изкуствен характер.
Поредната разлика откриваме в огнения ритуал, съпътстващ празничната Бъдни вечер.
Понастоящем той е редуциран основно до изгарянето на бъдника в домашното огнище. В
песните от „Веда словена” това е само неговата заключителна част. Наистина, горенето на
бъдника заема ядрото на ритуала и може би най-точно изразява неговата същност, но далеч
по-впечатляващо е факелното шествие на Блесовия огън от песните, тръгнал от домашното
огнище на кмета (ходжата), изнесен навън от жена му, поет от борините на деветте
нарочени за целта моми и разнасян от тях по цялото село, докато го предадат във всеки дом
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на излязлата с борината си мома, а пък тя го внесе вкъщи и го предаде на майка си, за да
запали кютюка в домашното огнище. Очевидно в песенния цикъл огненият ритуал е побогат, разнообразен и бляскав, а вероятно и по-автентичен, доколкото огънят в деня на
Новото Слънце – Коледа би следвало да е по-подчертан, видим и тържествен – и навън, и
вкъщи.
Забележете и още едно различие, отнасящо се до същия огнен ритуал. В
християнската обредна система той се свързва изключително с мъжкото начало – с бащата.
Цял ден преди Коледа мъжете ходят в гората да отсекат подходящо дърво за бъдника и да
го отнесат у дома – една тежка, мъжка работа. Не друг, а бащата пали Коледния бъдник в
домашното огнище, щом се свечери. В отличие на това, почти всички действия около
огнения ритуал в песенния цикъл са свързани с женското начало – жени, моми, девойки,
мала мома. И това се вижда още със сеченето и пренасянето на бъдника, разнасянето на
Блесовия огън от къщата на кмета (ходжата) до всеки отделен дом и дори паленето на
домашното огнище е грижа на майката, а не на бащата. Изключения в това отношение
правят кметът, който пали Блесовия огън у дома си, и старият дядо, чиято задача е да следи
цяла нощ да не изгасне кютюка в огнището. При пълното доминиране на мъжкото начало в
християнския обичай, образът на стария дядо като пазител на огъня отсъства.
Какво би могло да се крие зад това обвързване на огнения ритуал в Коледния обреден
комплекс с женското начало, днес едва ли може някой да каже със сигурност. В по-общ
план обаче то разполага с дълбоки корени. Може би е свързано с водещата роля на жената
при прединдоевропейските народи в най-ранната епоха. Може би оттам е останал обичаят,
първият огън в новия дом да бъде пален от най-възрастната жена, при това по строго
определен сценарий. Цялата отговорност за поддържането на домашното огнище,
включително и това – огънят да не угасне, в народните традиции е грижа на домакинята.
Особено показателна е водещата роля на жената в нестинарските танци върху жарава. Не
по-малко удивителен е известният за траките ритуал сатва – доброволната огнена смърт на
вдовицата сред пламъците на кладата, предназначена за починалия ѝ съпруг. Едва ли е
случайно, че същият ритуал, наречен сати, откриваме и у древните индийци.9
Обобщавайки, склонен съм да допусна, че наблюдаваната водеща роля на женското
начало в огнения ритуал на Бъдни вечер, на който се натъкваме при песните от „Веда
словена”, е свидетелство за автентичност и архаичност. Защото с налагането на
християнската схоластика тази роля на жената е отнета.
Поредното различие ни предлага обредното кадене с тамян на софрата, дома, на
знакови предмети и добитък. Той безспорно е внесен в Коледния обреден комплекс с
покръстването, доколкото е типичен за християнската обредност. Липсата му при
Коледните песни е сериозен аргумент за езическите корени на народния обред, а оттам и на
образа на Коледа. И това различие е особено показателно.
Друго съществено различие намираме в култа към мъртвите, широко развит в
християнската Коледа. Връзката със задгробния свят пронизва много от коледарските песни
и се долавя в множество разнообразни мотиви: в обрисуване на далечния път, извървели
коледарите, поминалният характер на празничната трапеза, черпенето на сили от мъртвите,
с които гонят злото. Дори забраната за вдигането на трапезата до Коледното утро се свързва
със захранване душите на мъртвите, докато в песенния цикъл софрата стои цяла нощ
непокътната в очакване на Коледа. В песните от „Веда словена” мъртвите изобщо нямат
място и те нито косвено, нито символично се споменават. Тук също се говори за доброто и
злото, но те са насочени изцяло към новото начало: раждането на Млада Бога, началото на
новата година, магическите обреди за здраве и богата година. Тук болестите и смъртта
съпътстват само грешниците и тези, нарушили Коледния ритуал и засегнали честолюбието
на Бога.

9

Цонев, П. Хомокосмикус. С., 1980, 255-256; Сати. – В: МНМ, Т. 2, с. 415.
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Гоненето на злите сили е представено по коренно различаващи се помежду си
механизми. В християнската традиция то заема основната част от обреда и представлява
т.нар. време за коледуване – от полунощ до изгрева на слънцето. През цялата нощ селските
ергени обхождат на групи всеки дом от селото и с празничните си песни гонят злите
вампири, таласъми, караконджули и всякакви други зли същества, наред с
благопожеланията си към стопаните през предстоящата нова година. Същото е времето за
гоненето на злите сили и при песните от „Веда словена”, но тук самото прогонване няма
нищо общо с песните на младежите и те изобщо не са участници в ритуала. Като оставим
настрана различията в названията на символите на злото, които тук са злият Черен змей и
неговите сестри – трите черни юди, самото им прогонване от къщата е дело или на Коледа,
когато стопаните са го уважили, или на бащата – главата на семейството, на когото Коледа
е дал специална тояга, или на Бела Юда Самувила. В този смисъл гоненето на злите сили
тук е свързано с различни вълшебства и магически практики и няма нищо общо с шумното
коледно веселие в съвременния християнски ритуал.
Цялата нощ стопаните стоят без да лягат, не в очакване на веселите коледари, а на
самия Коледа. Те седят и го очакват, без да лягат и без да хапват и залък от наредената
софра, за да не го обидят. Единственото нещо, което правят, е да наглеждат огъня на
бъдника в огнището, за да не угасне.
Утрото на християнската традиция се отбелязва единствено като финал на нощното
коледуване и начало на Коледовия ден, празнуването на раждането на Млада Бога Коледа –
символ на Исус младенеца и в по-общ план – раждането на новото Слънце. Липсва каквото
и да е по-специално отбелязване. В песенния цикъл „Веда словена” утрото е белязано с
особена тържественост и главното действащо лице не е толкова слънцето, колкото звездата
зорница. Юда Самувила или момите будят царя от сън още с появата на зорницата на
небосклона, преди самия изгрев на слънцето. И той не само трябва да стане, но и да излезе
на чардака преди да се е скрила тя и преди да са се появили първите слънчеви лъчи. Тази на
пръв поглед дребна особеност може да изглежда незначителна подробност. Тя обаче има
изключително значение за целия обред и ние ще се върнем на нея подробно по-късно.
Различия откриваме и при честването на самата Коледа. Според песните във „Веда
словена” през целия Коледов ден малките деца обикалят селото и коледуват, а момите на
групи придружават малките коледари и пеят празнични песни. И това продължава чак до
два часа след полунощ. Споменах, че тук момците-ергени нямат никакво участие и че
празничното коледуване е през деня на самата Коледа, а не през нощта срещу Коледа. Найсъществената отлика обаче е черкуването. Защото ако за християнската Коледа това е найважното нещо на Коледов ден, то в песните не се споменава и дума за черква. Това би
могло лесно да се обясни с обстоятелството, че тези песни са събирани сред мюсюлманско
население, но дори и отхвърлило християнството, то би запазило някаква следа, ако не от
черкуването, то поне от празничната литургия, придавайки ѝ нова форма. Подобно нещо
обаче не се наблюдава и по наше мнение обяснението трябва да се търси в друга посока – в
древните езически корени на ритуала, по-древни от самото ни покръстване като народ. Да
не говорим, че ако помаците са мюсюлмани, то мърваците не са, но въпреки това
черкуването и при тях не се споменава.
Коледният ритуал се оказва по-богат от християнския и по-български от славянските
житейски представи. Защото Коледа ръси с благодатната абрита само праведните стопани.
Грешниците и техните домове Коледа ръси с носещата болести и нещастия урина вода. В
това отношение песните от „Веда словена” представят Млада Бога в една нова и съвършено
непозната за християнската традиция светлина. Защото за разлика от съвременния образ на
благодушния и закачлив старец, тук ние го виждаме освен доброжелателен, но и строг и
безкомпромисен към тези, които са сгрешили. Той носи не само благопожелания, но и
наказания. Това прави образа му по-реалистичен и по-близък до българската
народопсихология. Според дедите ни доброто и злото са равнопоставени в живота и вървят
заедно ръка за ръка. Този дуализъм, типичен за българското богомилство, откриваме и сега
24

в образа на Коледа. Във всеки случай това рязко го различава от жертвоготовния създател
на учението за всемирната любов и всеопрощаването.
Обобщавайки можем със сигурност да кажем, че между каноническата Коледа и
Коледния ритуал, описан в песните на „Веда словена”, са налице многобройни и
значителни различия. По-важното в случая е това, че вгледаме ли се внимателно в
споменатите по-горе различия, ще осъзнаем, че една немалка част от тях представляват
свидетелства за езическия характер на празника у родопските българомохамедани. Разбира
се, някои биха могли да възразят, че тези промени в цялостния обред са вторични и в
резултат от помохамеданчването на родопските българи. Това най би подхождало за
ритуалното кадене и тържествения църковен ритуал. Трябва обаче да сме наясно, че
голямата част от тях носят езически произход. При това – значително древен. Защото
Коледа няма нищо общо с исляма и няма как да бъде обяснен сред помаците с неговото
влияние. Освен това, с приемането на новата вяра те съзнателно са загърбили
християнските си корени. Тогава единственото обяснение за присъствието на празника при
тях можем да търсим в годините на предхождащото го езичество. А това само по себе си
говори за старите, предхристиянски корени на ритуала.
Наред с това, от социалната психология е добре известно, че при затворените
социални групи, каквито са помаците, народната памет е по-устойчива в сравнение с
големите общности. Дори и само поради това Коледната версия на ритуала сред родопските
българи мохамедани би следвало да бъде по-запазена и автентична, отколкото известния ни
днес обред и това е втори сериозен аргумент в подкрепа на езическите му корени. В
интерес на истината следва да признаем, че и църковният ритуал също изобилства от
разнообразни езически елементи и мотиви. И това е очевидно за всички етнографи,
фолклористи и митолози. Обяснението, че тези елементи са проникнали в ритуала
вторично, е повече от повърхностно. По-логично е противното допускане, че
християнският ритуал е възникнал и се е развил върху основите на езическия. Затова
държим да припомним многократното изместване на рождената дата на Христос, уточнена
на 25 декември едва пред ІV в. Разбира се, това все още не доказва, че Коледа е по-древен
образ от Исус и че Рождество Христово е заимстван от Коледния ритуал. На този етап от
изследването това е достатъчно, за да приемем, че сме тръгнали по интересен път и сме
попаднали на следи, които повдигат много въпросителни.
Значителните различия, наблюдавани между Коледния ритуал при Коледните песни и
християнската традиция свидетелстват не само за автентичния, езически характер на
песните от „Веда словена”. За мен те са свидетелства и за автентичността на самия сборник.
2. ЛЕГЕНДАТА ЗА КОЛЕДА СПОРЕД ПЕСНИТЕ ОТ „ВЕДА СЛОВЕНА”
Дотук разгледахме Коледния ритуал според сборника „Веда словена” и открихме при
внимателното му съпоставяне с християнската традиция редица отлики. Без да прибързваме
със заключения за това как и кога са възникнали те, стигнахме до извода, че описаният в
песните ритуал ни води в непозната древност. Пак за същото подсказва и обстоятелството,
че голяма част от песните са събирани сред българомохамеданско население от Родопите.
Оттук и логичният въпрос, къде са корените на ритуала, а и на самия Коледа? Доколко те
изхождат от християнската традиция или пък от някъде другаде? В този смисъл, чий
празник е Коледа и кой е самият той? За да си отговорим на тези въпроси, а и на още
редица други, нека продължим изследването вече извън ритуала, този път по посока на
самия му образ и на легендата, свързана с него. И естествено е това да направим по начина,
по който пристъпихме към Коледния ритуал, като разгледаме на първо време участващите в
легендата образи на герои, след това проследим хронологично отделните актове и накрая се
опитаме да анализираме натрупаната информация и съставим една цялостна и
правдоподобна картина.
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Вече казах, че песните, свързани с легендата са общо седем и това са песни П.11 –
П.14 от Коледния цикъл (стр.236-254) и от притурката песни Пр.1 – Пр.3 (стр.430-435).
Подчертах, че те са приблизително три и половина пъти по-обемисти от чисто ритуалните
песни и това е напълно естествено, предвид богатото им на информация съдържание. Нека
и този път преди да сме пристъпили към анализа, да запознаем читателя с представените
тук образи.

2.1.

Образите в легендата за Коледа

1.
КОЛЕДА.
1.1. Коледа слязъл на земята (Пр. 1).
В Бела гора (П.12).
1.2. Седнал е под дървото, до чешмата (П.12, Пр.2).
1.3.1. Загледал се кой го тачи на земята и видял, че момите и момците се задяват,
докато точат вода (П. 11, 12).
1.3.2. задяват се на Дунава, където ходят за вода и така правят грях пред Бога (П. 13,
Пр.1,2,3).
1.4.
Коледа се завърнал на небето.
1.4.1. Литнал при майка си Злата (П.13).
1.4.2. Покатерил се по дървото от земята на небето (Пр.1).
1.4.3. Хвръкнал на небето, защото научил от Жива Юда, че Вишну иска да погуби
хората (Пр. 2)
1.5.
На небето Коледа се оплакал на майка Злата, а тя разказала всичко на Вишну.
Ядосан, той решил да накаже хората, но тя изпратила при него и останалите си синове –
Бела Бога и Коледа да го успокоят и да решат какво да правят. Те седнали под дървото
Вишнету (П.13)
1.6.
Коледа измолил по-големия си брат Вишну
1.6.1. Да не хвърля гръм на земята и да не наказва всички хора (П.12, 13, Пр.1).
1.6.2. Да не изпраща на земята Сура Ламица (П. 2).
1.6.3. Злата майка да го роди на земята като малко дете Млада Бога, за да учи
хората как да не грешат пред Бога (П. 12, 13, Пр. 1, 2).
1.6.4. Да му даде златна книга, по която да учи хората (П. 12).
1.7.
Злата майка родила на земята Коледа като малко дете (П. 11, 12, 13, 14, Пр. 1,
2, 3, 4).
1.8.
Коледа бил роден като Млада Бога (П. 11, 12, 13, 14, Пр. 1, 3).
1.9.
Той бил роден като млада царя (П. 12, 14, Пр. 1); цялата земя щял да завладее
(П. 13).
1.10.
Бил роден в пещера (П. 11, 12, 13, Пр. 3), на полето в пещерата (П. 14).
1.11.
Раждането било белязано от зорницата (П. 11, 12, 13).
1.12.
Още с раждането си той бил бележито дете.
1.12.1. Целият светел (П. 11, 12, 13, Пр. 3); свети като слънце (П. 13).
1.12.2. В ръката си държи Златна книга с ясни звезди (П. 11)
звездна книга (П. 13)
книга звезделие яснелие, донесена от свети Ангел (П. 12).
ясна книга, от която греят слънцето и луната (Пр. 3).
1.13.
Още докато се роди Коледа, започнал да чете на тримата царе, дошли да му се
поклонят в пещерата; (П. 11)
- на малките деца, дошли в пещерата (П. 14).
1.14.
Още първия ден бил посетен от трима царе-звездобройци (П. 11, 12).
1.15.
Млада Бога се спасил от гнева на Харапския крал:
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литнал на небето да се укрие (П.11).
първите три години майка му го гледала в пещерата без да излизат (П.12)
бил отгледан от деветте Юди Самувили и младия Деф (П. 14, Пр. 1)
1.16.
Щом излязъл от пещерата, Коледа три години обикалял земята и учил хората:
на вяра в Бога, а младите как да не правят грях пред Бога (П. 11, 12, 13, Пр. 1, 2,
4).
който вярва в Бог, да целува ясна книга (Пр. 1, 3).
да не слугуват на Харапския крал (Пр. 1).
да не ходят на бял Дунав, вода да не точат и да не се задяват (П. 13).
учил момите да не служат на младите юнаци (Пр. 3).
учил, че който вярва в Бог външно грейвал, а душата му отивала на небето като
ясна звезда (Пр. 1).
1.17.
След като обикалял земята три години, Коледа се качил на небето:
като се изкачил по дървото, което пораснало до небето (П. 13)
хвръкнал на небето (П. 14).
1.18.
Всяка година от тогава Коледа слиза на земята срещу Коледов ден в гората на
Боговете – Калита, където го чака Злата майка под дървото димита да му даде дима вейка,
да гони с нея Юдите (Пр. 4).
1.19.
Коледа обикаля къща по къща и там, където са го уважили, той пали ясен
огън на огнището му и се храни от трапезата му. Тогава нивата му се пълни с класове, а
лозето с грозде (Пр. 3).
1.20.
Когато е доволен, пръска с чаша абрита (свещена вода, която съживява, жива
вода) стопанина и дома за здраве и берекет и да прогони черните Юди (Пр. 4).
1.21.
Когато не е доволен и е ядосан, пръска с чаша урина вода (Пр. 1, 2).
2.
ЗЛАТА МАЙКА – МАЙКАТА НА НЕБЕСНИТЕ БОГОВЕ: ВИШНУ, БЕЛА И
КОЛЕДА
2.1.
Научила от Коледа за греховете на младежите и съобщила това на Вишну
(П. 13).
2.2.
Изпратила Бела Бога да успокои брат си Вишну (П. 13).
2.3.
Приела предложението на Коледа, станало решение на тримата и сина –
Вишну, Бела Бога и Коледа, да слезе на земята и роди там Коледа като малко дете Млада
Бога (П. 12, 13, Пр. 1 , 2, 4).
2.4.
Слиза на земята (П.12, 13, Пр.1, 2, 3, 4).
2.5.
Сяда под голямото дърво (П.12, Пр.1, 2, 3); сяда под дървото Вишнету (П.13).
2.6.
Седи под дървото до кладенеца (Пр. 2, 3).
2.7.
Тук забременява:
като седи под дървото, където е седял Коледа (П.12, 13).
като пие вода от кладенеца (Пр. 1, 2, 3).
2.8.
Носи бременността девет месеца (П.12, 13).
2.9.
Бременна слиза в полето, но от страх не отива в Харапска града (П.12, 13).
2.10.
Отива да роди на скрито място в пещерата (П.14, Пр.3)
в пещерата я води да роди свети Ангел (П. 11, 12).
- завежда я Жива Юда (П. 13).
2.11.
Три дена се мъчила Злата майка, докато роди (П. 11).
2.12.
Дарила заедно с Жива Юда малките деца, отишли да поздравят в пещерата
Коледа (П. 14, Пр. 3).
2.13.
Учила заедно с Жива Юда малките деца в пещерата на песен за Коледа и
когато чул песента Харапският крал, накарал слугите си да ги избият (П. 14).
2.14.
Гледала Коледа първите три години в пещерата, докато Харапският крал не
умрял (П.12).
2.15.
Поверила Коледа на деветте юди, те да го гледат (П. 13).
2.16.
След като изгледала Коледа, се завърнала на небето (П. 12, 13).
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2.17.
Всяка година срещу Коледов ден чака Коледа да слезе на земята и да му даде
клонка от свещеното дърво димита и златна чаша абрита, с които да гони черните Юди
(Пр. 4).
3.
ВИШНУ БОГА – НАЙ-ГОЛЕМИЯТ СИН НА ЗЛАТА МАЙКА
3.1.
Иска да накаже грешниците на земята.
3.1.1. като хвърли гръм на земята: (П.12).
иска гърма от Черна бога (П.13)
иска го от Сива Бога (Пр.1).
3.1.2. като изпрати Сура Ламица (Пр.2).
3.2.
Вслушва се в съветите на Коледа (П.12, Пр.1, 2) и на Бела Бога (П.13).
3.3.
Съветва Злата майка да роди Коледа като малко дете на земята (П.11, 12, 13).
3.4.
Помага на Злата майка и на Коледа, докато са на земята (П.12).
3.5.
Поздравява Коледа, когато той се завръща на небето.
3.6.
Ликът му е изписан върху златните монети, които царят дарява на децата на
Коледа (П.11).
4.
БЕЛА БОГА – ТРЕТИЯТ СИН НА ЗЛАТА МАЙКА И БРАТ НА ВИШНУ И
КОЛЕДА.
4.1.
Послушал Злата майка и успокоил Вишну да не хвърля гръм на земята (П.13).
4.2.
Взема участие в съвета на тримата братя небесни Богове под дървото
Вишнету (П.13).
4.3.
Ликът му бил изобразен върху монети, които царят дарява на децата на
Коледа (П.11).
5.
СИВА БОГА – небесен Бог, дал на Вишну гръм, който да хвърли на земята
(ПР.1).
6.
ЧЕРНА БОГА ‒ дал на Вишну гръм, който да хвърли на земята (Пр.1).
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

СВЕТИ АНГЕЛ.
Води Злата майка в пещерата (П. 11, 12).
Превръща пещерата със златната си тояга в златен кладенец (П. 11).
Вишну го изпраща да занесе на новородения Коледа златна книга (П. 12).
Разказва на Коледа всичко за Харапска краля (П. 12).

8.
8.1.
8.2.
8.3.

МЛАДА ДЕФА – НЕБЕСЕН ПЕРСОНАЖ.
Сее бяло грозде в небесната градина (П.13).
Заедно с деветте Юди Самувили ходи по земята с Коледа (Пр. 1).
Носи на новородения Коледа на земята Златната книга на Вишну Бога (Пр.

1).
9.
ЖИВА ЮДА.
9.1.
Напомнила на царя, че иде Коледов ден и той трябва да коли курбан (П.13).
9.2.
Дала на Злата майка чаша вода, от която тя забременява (Пр.1,2,3).
9.3.
Прислужвала на Злата майка, докато е бременна (П. 13).
9.4.
Накарала Злата майка да слезе от гората в полето и там да роди (П. 13).
9.5.
Завела Злата майка да роди в пещерата на скрито (П.13).
9.6.
Провикнала се на децата в Харапска града да отидат в пещерата, да поздравят
Коледа и да му занесат дарове (П.14).
9.7.
Донесла на Злата майка подаръци за малките деца, дошли в пещерата (П.14,
Пр.3).
9.8.
Завела децата в пещерата при Злата майка и Коледа (Пр.3).
9.9.
Накарала Коледа бързо да се върне на небето, защото Вишну бил решил да
изпрати на земята Сура Ламица (Пр.2).
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10.
ЮДИ САМУВИЛИ
10.1.
Звездна Юда Самувила пресрещнала тримата царе-звездобройци и им казала,
че Коледа се е родил, като ги накарала да се върнат и да вземат подаръци, които да занесат
в пещерата, за да не си мисли Злата майка, че Бог ги е забравил там сами (П.12).
10.2.
Три Юди Самувили, които били в пещерата през трите години, когато Злата
майка и Коледа се криели тук, докато Харапска краля бил още жив, отнесли Злата майка на
небето (П.12).
10.3.
Девет Юди Самувили придружавали Коледа, докато ходел по земята (Пр.1).
10.4.
Стара Юда Самудива готвила в двореца Билита на тримата царе Укарана
Асирита и Харапска Коледния бъдник и пяла песен в чест на Коледа, докато го очаквали
(Пр.4).
10.5.
Трите Юди – Марга, Кали и Мазата отиват да пеят в двореца Билита (Пр.4).
10.6.
Бела Юда носи стрела и чаша абрита, за да гони черните Юди (Пр.4).
10.7.
Трите черни Юди, ако успеят да влязат и да хапнат от трапезата на някой дом,
стопаните ѝ добро няма да видят (Пр.4).
10.8.
Черна змея ходи с трите черни Юди да пакостят на хората (Пр. 4).
10.9.
Злита Бога е баща на черните Юди (Пр. 4).
10.10. Сура Ламица където отиде – нивите и градините запустяват (Пр. 2).
10.11. Мора Юда първо отровила и разболяла Харапска краля, а след три години го
и убила (П. 12, 13, Пр. 3).
11.
ТРИМАТА ЦАРЕ ГАДАТЕЛИ-ЗВЕЗДОБРОЙЦИ
11.1.
Идват от Крайна земя (П.11, 12).
11.2.
Докато били в Крайна земя, те наблюдавали:
звезда, която била изгряла преди три години и която дотогава не била изгрявала
(П.11).
зорницата, която не захождала и осветявала пътя им, докато намерят пещерата в
полето и чак тогава щяла да заходи (П.12).
11.3.
Те разгадали знамението със звездата, че се е родил Млада Бога, защото били
прочели предсказанието в гадателската книга на баща им (П. 11, 12).
11.4.
Тръгнали към Харапската земя, за да открият и почетат Млада Бога (П. 11,
12).
11.5.
Искали да почетат млада царя (П. 12).
11.6.
Влезли в пещерата, точно когато Злата майка плачела, че Бог ги бил забравил
(П. 11, 12).
11.7.
Докато били в пещерата, Коледа им чел златна книга. Така те станали
първите, които приели вярата в Бога (П.11).
11.8.
Дарили Коледа (П.11) със злато, сребро и линска билка росевита (П.12).
11.9.
На връщане от пещерата отишле при Харапска краля и разказали, че се е
родил Млада Бога (П. 11, 12).
12.
ТРИМАТА ЦАРЕ УКАРАНА, АСИРИТА И ХАРАПСКА (Пр.4)
12.1.
Събрали се в най-големия Харапски град Билита, за да отпразнуват Коледа.
12.2.
Ходили в гората и наловили пилци за празника.
12.3.
Търпеливо чакали Коледа цяла нощ да дойда и да хапне от софрата им и да им
чете, как да не правят грях.
12.4.
Те били сторили грях, но Коледа им простил, защото го уважили.
13.
ЦЪРНА ХАРАПИНА – КРАЛ НА ХАРАПСКА ГРАДА
13.1.
Навсякъде е описан като „църна”, което според мен означава, че е бил
чернокож (П. 11, 12, 13).
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13.2.
От страх за трона си се заканил да убие Коледа, когато се роди млада царя
(П. 11, 12, 13, Пр. 1).
13.3.
Ядосал се на разказа на тримата гадатели-звездобройци за раждането на
млада царя (П.11,12)
на песента на децата за раждането на млада царя (П. 14).
13.4.
Изпратил слугите си да намерят и убият новородения Коледа
изпратил палача (билетица) и той избил 3000 малки деца (П. 11).
църна Харапине и той изибил 3000 младенци (П. 14); 9000 младенци (П. 12).
трима свои воеводи (Пр.1).
13.5.
Зарадван, че Коледа е погубен, той вдигнал пир (П. 12).
13.6.
Ядосан, Бог хвърлил гръм и изгорил двореца му (П. 12).
13.7.
Той си издигнал нов дворец и положил паметен камък (П. 12).
13.8.
Мора Юда го отровила по нареждане на Бога и той легнал болен три години
(П. 12, 14).
13.9.
На третата година тя го убила със стрелата си (П.12, 14, Пр.3).
14.
СТОПАНИНЪТ (ЦАРЯТ) ‒ дарил малките коледарчета с по три златни
дуката с образите на Вишну, Бела Бога и Коледа (П. 11, Пр. 2).
15.
ДУШИТЕ НА УБИТИТЕ ДЕЦА – отишли на небето заедно с Коледа, но той
ги върнал отново на земята, за да коледуват (П. 11).
16.
ДУШИТЕ НА ВЯРВАЩИТЕ – отиват на небето и стават звезди (Пр. 1).
Дотук се запознахме с песните от сборника „Веда словена”, посветени на Коледа и
неговия празник и подробно представихме участващите в легендата действащи лица. Сега
не ни остава друго, освен да пристъпим към анализа на отделните образи, мотиви,
космогонични и религиозни представи, исторически дадености и дори на някои отделни
понятия и думи, срещани в текстовете на песните. Нека започнем с въпроса за мястото на
действието. Смятаме, че хипотезата на Борис Балкх би могла да ни помогне и поне можем
да я ползваме като отправна точка за начало на изследването си. А получените резултати
сами ще покажат, доколко тя е жизнена и достоверна. И дали ще ни помогне да научим,
къде се е родил Коледа? Коя е легендарната Харапска земя, дали е само легендарна или е
реално съществувала и къде се намира тя? Логично е за целта първо да се запознаем с
казаното по въпроса в сборника.

2.2.

Неизвестната Харапска земя – родината на Коледа

Неизвестната родина на Коледа в не една и две от песните е наречена с името
Харапска земя. Нека подходим към темата с една уговорка. Естествено е да се ограничим в
работата си върху изследваните песни. На моменти обаче ще си позволя да разширя
периметъра на действие, като се обърна и към някои други песни от сборника, без те да са
пряко свързани с темата за Коледа. Защото тази земя се оказва далеч по-популярна от
предположенията ни и е люлка не само на родения тук Млада Бога, но и на още редица
събития, възпети в песните на родопските помаци и мърваци.
Името на легендарната Харапска земя се легитимира в песните пряко или косвено.
Така например за Харапска земя се говори в песни П. 12 и П. 13. В други песни се говори за
Харапска града или Харапска краля, като се подразбира, че името си градът или пък кралят
носят по това на Харапската земя. Така например за Харапска града се пее в П. 11 и П. 12,
докато Харапският крал се оказва по-популярен образ и се споменава в песни П. 11, 12, 13,
14 и Пр.1 и 4. Освен за Харапска земя и за Харапски град или крал, в някои от песните се
говори и за „царна” или „църна” Харапине, като в едни случаи по този начин се нарича
самият крал, но в други – неговият придворен палач. Освен тези два образа, „царни
Харапине” са наречени и тримата царе-звездобройци, дошли да се поклонят и да дарят
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новородения Коледа Млада Бога в П. 12. Харапски крал е наречен и единият от тримата
крале в Пр. 4, събрали се навръх Бъдни вечер в очакване появата на Коледа. В тълковния
речник в самия край на първи том от сборника на стр. 447 четем: „Билита: най-големио
град в Харапско”, а срещу имената Укарана и Асирита: „били са от Харапската земя”.
Ще отбележа, че съществителното и прилагателното Харапски се среща
изключително в песните, посветени на легендата за Коледа, и не се среща в нито една от
песните, посветени на Коледния ритуал. В песните от притурката появата му е рядка, не
повече от 2-3 пъти, като в П. 2 изобщо не се среща, а в Пр. 4 – само веднъж. Най-често то се
среща в П. 11 и П. 12, а общо за всички песни ‒ 42 пъти. Искам да подчертая, че във
всички без изключения случаи то е записано с началния звук Х и със звука П на пета
позиция в името. Обръщам специално внимание на това обстоятелство, защото то
категорично свидетелства за еднаквия начин на именуване в различните песни и от
различните певци. Същото можем да кажем и за останалите песни в сборника, където
срещаме това име с едно само изключение – песен 15-та от книга І – „Орфеева женитба со
керка на Арапска крале”.
Както се вижда, в заглавието на песента се говори за Арапска, а не за Харапска
крале, т.е. отпаднало е началното Х, но П-то се е запазило. По-интересно става
положението в съдържанието на песента, защото тук освен по посочения начин, кралят е
записан и като Харабиня крале, и като Арабийска краля, и накрая, като Харапска краля,
подобно на останалите песни. Земята е записана и като Харабия, и като Арабия, градът като
Харапска, а хорото е Арабийско. В случая сме изправени пред истинска многовариантност
при записване на името и обстоятелството, че всичко това се среща в една песен,
недвусмислено говори за слабата осведоменост на певеца, а не за нещо друго.
Същевременно тя свидетелства за опита да бъдат подменени наименованията „арапи” с
„араби” и Харапска с Арабска. За наше щастие този опит е останал само частичен и днес
можем да го констатираме и да го ползваме в качеството му на косвено свидетелство за
това, че думите харапи, Харапа и Харапска са свързани с цивилизацията Харапа и не са
свързани с арабите от Близкия Изток.
Твърдото записване на понятието Харапски/Харапска във всички останали песни от
сборника свидетелства, че народните певци добре са знаели това име и то не е будило у тях
никакви съмнения. Така заставаме пред въпроса: защо старите и неуки народни певци са
говорели толкова определено за харапи, а не за араби? Защо са били така категорични в
изказа си и ако става въпрос за случайно явление, то не биваше ли тогава да имаме
поливариантност, каквато се наблюдава в цитираната песен 15-та от Орфеевия цикъл песни
в книга І. Ако някой реши, че става въпрос за определен родопски диалект, то нека му
припомним, че образът на „черния арапин” е широко разпространен навред из българския
фолклор.
Струва си да се замислим и върху произхода на такива думи от българския език като
„харби” – „добре” и „хърба” – „слаб”, „кльощав”. За мен е трудно да твърдя, че те са
свързани по някакъв начин с името Харапа, но външното сходство е очевидно и ако
допускането ми е вярно, то би било свидетелство за проникването на това име в речника на
дедите ни.
Проблемът с идентификацията на Харапската земя е интересен за работата ми,
защото тълкуването на името не е еднозначно. Днес все още повечето автори приемат, че
харапин или арапин означава арабин. Действително, по времето, когато са били записвани
песните и публикувани книгите на Стефан Веркович, други възможности за тълкуване е
нямало. През втората половина на ХІХ в. светът не е подозирал, че през 1921 г. археолозите
ще открият древния град Харапа и цялата Харапска цивилизация, съществувала от средата
на ІІІ хил.пр.Хр. до ХVІІ в.пр.Хр. на територията на днешните Западна Индия и Пакистан.
Това обаче не обезсмисля хипотезата на Б. Балкх, особено когато се говори за фолклор и за
народна памет. Напротив, прави я по-предизвикателна и по-привлекателна, защото внася
алтернатива в тълкуванието на името Харапа. Но най-вече поради това, че тази алтернатива
се гради върху народната памет, просъществувала цели четири хилядолетия.
31

Това последно обстоятелство предизвиква много въпроси и буди немалко съмнения
и подозрения. Възможно ли е изобщо родопските певци да са възпявали събития, разиграли
се в древна Харапа преди 4-5 хиляди години? Не надценяваме ли неоправдано
възможностите на народната памет, на устната традиция и на самите народни певци?
Защото ние българите си нямаме Омир, а и ревнивите гърци са унищожили цялото Орфеево
творчество. Ние си нямаме митология мащабна и разнообразна като тяхната, но защо ли
първият най-стар техен сборник с митове и легенди носи име, напомнящо за нашето.
Странно, какво ли е означавало за тях името „Фулгенция” ? И не се ли сблъскваме с втори
подобен пример, както е в случая с прословутата „Вулгата”? Защото названията и на двата
сборника са изградени върху корена на българския етноним.
Искам да подчертая, че Б. Балкх не гради хипотезата си единствено върху външното
сходство в названията на градовете Харапски и Харапа. Езиковото различие харапи/араби е
незначително, за да се осланяме единствено на него като на сериозен аргумент. По-важен е
един друг аргумент, на който обръща внимание Б. Балкх. Става дума за определението
„царна” или „църна”, т.е. черен/черна, неразделно свързано с представата за харапите като
народ. Черен е Харапският крал, „църна” е и неговият палач, но черни се оказват и
поробените Харапски девойки.
От първата песен в книга І на сборника – „Преселение народа от крайна земя на
Дунава” научаваме, че минавайки с войската си през Харапската земя, Читайският крал
„...що е младу та църно заробюва./ Робинки си църни ръки кършет,/ църни ръки кършет
сълзи ронет.”10 Т.е. иначе нямаща отношение към Коледа песен ни разкрива картината на
едно нашествие, при което войската на агресора отвежда в робство млади жени и моми
(робинки), за да ги засели в нови, по-слабо обитавани земи. Както разбираме, робинките са
изключително черни и с черни ръце. И това последно разяснение внася пределна яснота,
как би следвало да разбираме определението „черни”. Че то е отнесено към цвета на кожата
на поробеното население, а не се използва в друг някакъв преносен смисъл, тъй както
историците марксисти често спекулират с техния класов подход, придавайки на цвета
социална оценка. В действителност ние се изправяме пред първото кастово, а не класово
деление на хората, по цвета на тяхната кожа, като белите арийци-завоеватели били
господстващата каста, а чернокожите местни дравиди – зависимата каста. С това древната
Харапска цивилизация била унищожена и изчезнала завинаги от историята. Останал само
споменът. Допускам, че песните от „Веда словена” са част от тоя спомен, като отразяват
именно тези далечни исторически събития.
Обръщам внимание на цвета на кожата, доколкото той представлява водораздела
между харапите-дравиди и арабите-семити. Като оставим настрана това, че едните обитават
полуостров Индостан, а другите – Арабския полуостров, Близкия Изток и части от Предна
Азия, то основното различие между харапи и араби има расова природа и е видимо.
Харапите са тъмнокожи, тъй като принадлежат към европеидите-меланхрои, т.е. към
чернокожите европеиди. Днес такова е населението в Южна Индия (дравидите) и
ведоидите на о. Цейлон (Шри Ланка), но също в Австралия, по островите на Индийския и
Тихия океан (австралоидна раса), както и в Източна Африка – Етиопия и Судан (етиопска
раса). Антропологично това население се отличава с тъмна до черна кожа, но по останалите
си белези е близко до европеидното, отличава се от типичните негри и не принадлежи към
голямата негроидна раса.
Колкото до арабите, те като семити са със светла, бяла кожа, с тъмни коси и очи, и
принадлежат към белия расов тип. Т.е. за разлика от черокожите дравиди, семитите са
белокожо население. Именно този видим расов белег е така необходимото ни и категорично
свидетелство, че в песните на „Веда словена” се говори за древните чернокожи харапи, а не
за белокожите араби.
Подкрепяйки тезата на Б. Балкх ще отбележа, че българското народно творчество
добре различава арабите от арапите-харапи и определя като черни именно вторите. Това
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явно прави впечатление и на други наши автори, защото обяснението, което намира И.
Александров, 11 свързва черните арапи с обгорелите чернокожи етиопци, т.е. със същите в
расово отношение европеиди-меланхрои, към които спадат дравидите и ведоидите, макар
да обитават съвсем други части на земята.
И така, оказва се, че старите българи са познавали и арабите, и арапите, говорели са
за едните и за другите, и добре са ги различавали. Затова навсякъде във фолклора пеят за
черни арапи, т.е. харапи, но не и за черни араби. И както виждаме, арапи е по-близо до
харапи, отколкото до араби. Естествено, с хилядолетията споменът за изчезналите след
арийското нашествие на полуостров Индостан харапи е започнал да избледнява и да се
губи, за разлика от живата представа за арабите. Точно това положение – загубата на ясен
спомен и настъпилото объркване е нагледно демонстрирано в песента „Орфенова женитба
со керка на Арапска крале”, както вече отбелязах.
Сега, след като изяснихме положението с черните арапи-харапи и белите араби,
редно е да отчетем още нещо важно. Както се установява, най-отрицателните герои в
легендата са черният Харапски крал и неговият дворцов палач – „църна” или „царна
Харапине”. Те са олицетворение на най-голямото зло, защото няма нищо по-ужасно да
избиеш хиляди невръстни и невинни дечица. Същевременно обаче Харапски царе са и
тримата гадатели-звездобройци – първите поклонници и ученици на Коледа, и тримата царе
Укарана, Асирита и Харапска, защото градовете и на тримата са все в земята Харапска. А и
на тях Коледа прощава сторените грехове и ги почита на трапезата им в двореца на гр.
Билита. Т.е. нито един от тези шест образа на харапски жители не е свързан със злото.
Същото можем да кажем и за чернокожите Харапски робинки. Оттук и изводът, че в
Коледните песни името Харапа и черният цвят на кожата не са символ на злото.
Като цяло в Харапа и сред чернокожите харапи има добри, праведни и мъдри, но и
лоши, зли, жестокосърдечни хора, тъй както е навсякъде в едно общество. В случая обаче с
расово диференцираното общество в древна Индия, след завладяването ѝ от белокожите
арии, нещата не стоят по същия начин. Там белите завоеватели са господари, те са силните,
умните, добрите, знаещите и можещите. Местните чернокожи харапи са обезправени роби
и като такива всичко свързано с тях се представя за нещо лошо или зло. Това е съдбата на
завареното местно население и колкото по-голяма съпротива е оказвало то на
завоевателите, толкова с по-черни и противни краски е било обрисувано. Само ще
споменем за културните пишачи, притежавали една от най-ранните азбуки в света,
представяни от завоевателите за зли духове трупоядци. Почти същото е положението и с
останалите зли духове от индийската митология. Затова, като отчитаме обективното и
безпристрастно отношение на певеца относно харапите като народ и техния черен цвят,
склонни сме да допуснем, че песните са съставяни или най-малкото отразяват събития
преди арийското нашествие в Индия. А оттук следва, че и легендата за Коледа води
вероятно корените си от същото това време, преди ІІ хил.пр.Хр. Или пък, че техните
съставители са принадлежали към друго неарийско, но и недравидско, белокожо население
на територията на Индия. И тази втора теза е като че ли по-вероятната. Още повече, че
бахликите (балхиките) в Аратта са тъкмо такова белокожо население.
Дотук разгледахме два основни аргумента (името и расовата принадлежност), които
хвърлят основателни съмнения при идентификацията на Харапската земя от песните във
„Веда словена” с известната ни Арабия и насочват вниманието ни към далечна Индия. Тази
хипотеза, изказана за пръв път от Б. Балкх, звучи колкото примамливо, толкова и
екстравагантно. Трябва да признаем, че изказаните аргументи, макар да ги приемаме за
основателни, не са достатъчни и не смятам, че те имат доказателствена стойност.
Наистина, хронологичното разминаване между времето на записване на песните през
втората половина на ХІХ в. и 1921 г., когато светът за пръв път научава за изчезналата
преди хилядолетия харапска цивилизация е особено ефектно и показателно, но не мисля, че

11

Александров, И. При извора на легендите. С., 1994, 57-58.

33

това е достатъчно за едно окончателно и убедително доказателство. Затова нека
продължим.
Като начало да си припомним за страшния Вишну – по-големият брат на Коледа.
Същото име Вишну носи и водещият тримуртите бог в индийската митология. Те са трима
– Вишну, Брахма и Шива, както и божествените синове на Злата майка: Вишну, Коледа и
Бела Бога. Друг подобен паралел ни предлагат индийският бог на огъня Агни и Игне Бога
от „Веда словена” – българският бог на слънцето и огъня. Но забележете и още нещо: името
на бог Вишну би могло да се свърже с нашето прилагателно „висш”, а името Агни е близко
не само до това на Игне, но и до българската дума „огън”. Тази нишка се оказва твърде
перспективна и ние откриваме цяла поредица индийски божества, чиито имена са свързани
с думи от българския език, точно изразяващи техните функции. Така например, Буда
означава пробуден, името Ваю на бога на вятъра се свързва с нашата дума „вея”, Яма –
владетелят на подземното царство ни напомня за погребалната яма – последният дом на
покойника, Радха се радва, Равана носи това име защото реве, Шива е подвижен и жив,
„веди” означава водещ, знаещ, името на духовете пишачи се извежда от това, че си имали
азбука пайсачи и напомня нашия глагол пиша. Дити – в смисъл на свързаност,
ограниченост и нашето понятие за деца. Дори името на бога на гърма – Парджана –
напомня известна дума от нашия езиков речник, свързана с издаването на специфичен
физиологичен звук.
Поредицата езикови паралели можем да продължим с примери, предложени от Г.
Раковски преди повече от 150 години. Точно тия примери, разкриващи многообразните
паралели между културите на дедите ни с древните индийци са причината големият
патриот и революционер да си спечели славата на патриотар, фантазьор и автор на
национални бленувания, без никаква научна стойност. както ни уверяват всезнаещите
бърборковци. По ирония на съдбата, сякаш точно за тях той се е постарал да извлече
етимологията на глагола бърборя от санскритски език, където барбара означава човек,
който говори неправилно и неразбрано. Оттук индийското барбара е станало при гърците
варварин, преиначавайки думата поради непроизносимостта на звука Б за гръцката
фонетика и влагайки ѝ ново и унизително съдържание. Любопитно е да се запитаме, откъде
ли е проникнало понятието и в българския език, при това в неговия оригинален вид. Защото
някои от нашите бъбря, бърборя, бъбрив, бърборко, бърборан и пр. думи може и да имат
известна нотка на присмех, но това е в съгласие със самото значение на понятието и в
коренно различие със съдържанието на думата, което ѝ придават гърците.
Да продължим с божествения пантеон. Според Раковски дедите ни са си представяли
българския Сур или Сива бога и индийския бог Сива (Шива) за главно божество. То
обитавало близката около Охрид планина и тук, на прохлада, си пиело божествената
амрита. Нека споменем и божествената Парвати – съпругата на Шива, чието име можем да
преведем като Първата.
Земя на санскритски език е зем. Грай означава музика, откъдето иде и нашето
гайда. Пуйка е индийска дума и това е жертвената птица на брахманите. Интересното е, че
под това име тя не се среща в други езици, освен в индийския и българския. Гов или гав
означава говедо. „Мисленик” е брахманска книга, която Калистен изпратил при похода на
Александър Велики на Аристотел. Това е причината днес погрешно да се мисли, че
логиката е създадена от Аристотел.
Раковски се спира на подобията в собствените имена и топоними, изброявайки
имената на хора като Станю, Стоян, Рада, Ганю, Ганчу, Гана, Нану, Нана, Нанку, Нену,
Ненчу, Първа, Ману, Вишна, Сейку и на местности: Загоре, Нагоре, Котел, Шумен, Нага,
Онгъл, Луна, Котак, Вида (Видин), Възпор, Виза и др. „Множество имена, предели,
области, реки, гори, планини, села и градове в Индия носят български имена. Окончанията
на селищата ПУР, СТАН и БАТ, срещани в Индия, са чисто български.”
След като Раковски разглежда тия и още други интересни езикови паралели и
насочва вниманието на бъдещите изследвачи към санскрита, той разширява изследването
си и в сферата на вярата, народните обичаи и културата. По този повод той пише: „Както
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българският говорим език е близък до санскрита, така и цялото ни баснословие и старите
ни обреди са същите като индийските. Самодивите, горските диви, юдите и змейовете
съществуват и в индийската митология. Народните празници с жертвоприношение на гозби
и хлябове
(краваи), лазаруването и ладуването, общите празнични игроводи.
Староиндийските обреди, обичаи, тържества и вярвания са запазени и досега в България.
Индийските народни празници съответстват на българските, като се започне от Сурваки,
всичките им имена и обреди. Например Шива разрушителят и нашето „Клан, клан,
недоклан / дран, дран, недодран... – страшило, бродещо през мръсните дни, според
поверията ни”.
Обобщавайки всичко това и още немалко примери, Раковски стига до заключението:
„българите са обитавали в старо време Индия и са били най-голямото племе и като се
разпространили в Европа, дали същите имена и на новите си селища”.
Това е част от казаното от Г.С.Раковски относно връзките между старите българи и
индийците. Можем само да съжаляваме, че повече от век и половина няма кой да му обърне
внимание. Ние обаче сме склонни да гледаме по свой начин на дългогодишната забрава,
разглеждайки я като своеобразен показател за времето, с което изтъкнатият родолюбец е
изпреварил своите сънародници. Разбира се, който проявява интерес, може да научи още
много други неща за изследователската дейност на Раковски по проблема, а и по много
други още въпроси от най-старата българска история. Ще спрем дотук. В заключение ще
спомена две имена на реки, на които досега никой не е обърнал внимание. Те обаче съвсем
не са безинтересни за нашата история.
Първото е името Сануб на р. Ганг. В това име Раковски вижда една по-древна форма
на името Дануб (Денюб), както е известен днес Дунав в някои европейски езици. Още поинтересно е името Мита Моран на р. Инд и то не само защото отвежда пряко към
българския глагол „мия”. Това име Мита твърде успешно разкрива появата на загадъчната
страна Митани – съсед и съперник на могъщите някога Египет, Хетската и Асирийската
империи, възникнала незнайно за историята как, но издигнала се до световна империя.
Историците и днес не могат да се начудят каква е тая страна на неизвестни чернокожи
коневъди, носители на висока култура, които се кланяли на индийските богове Индра,
Митра, Варуна, Насатя и пр. и в езика си имали многобройни индийски езикови заемки.
Да бяха научили името Мита, с което дедите ни са наричали р. Инд, повече не биха
се чудили. Не биха се чудили и относно една от най-големите загадки на древния свят –
появата на страховитите хиксоси, а с тях и на първия кон в Предна Азия, и на първите
бойни колесници, благодарение на които за тях няма сила, която да им устои и препятствие,
което да ги спре. Но освен военна сила, хиксосите се оказват и висококултурно население,
защото тъкмо те са носители и на първото азбучно писмо. Само името на р. Мита да знаеха
историците, много заблуди щяха да избегнат, като недомлъвките за библейските патриарси
Авраам, Иаков и Йосиф, историята на Кадъм и Европа, появата на гръцката писменост от
финикийското писмо, включително провъзгласяването му от историците за най-ранно
азбучно писмо12.
Обобщавайки можем да кажем, че езикът ни разполага със значителен брой примери
на езикови паралели с индийския език и дори най-върлите противници на историка
Раковски не биха могли да ги отрекат. Как са се появили те в родната ни реч, е въпрос от
първостепенно значение, защото без неговия отговор, всичко казано дотук би могло да се
обясни на базата на случайността или на културното влияние и обмен. Раковски обаче
казва, че някога дедите ни са обитавали древната индийска земя. Затова не му вярват и му
се присмиват. И затова за нас е важно да проверим, какво знае историята за някакви минали
разселвания от там на запад, по посока на Европа. Показателна е в това отношение
историята на малко известните хиксоси. Вече в няколко работи се спирам на нея, но
смятам, че няма да е излишно да я разгледам отново за читателите, които не я познават.
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Хиксосите са една от големите загадки пред историята и историците знаят твърде
малко за тях. Известно е, че през ХVІІІ в.пр.Хр. те нахлули от Предна Азия и завладели
Египет. Този си успех те постигнали благодарение на бойните си колесници, теглени от
коне. До този момент конят не бил познат за народите от Близкия Изток и Египет и това им
осигурявало надмощие. Те са първите коневъди тук, като наред с коня са донесли със себе
си и колесния транспорт. Освен умели коневъди и овчари, хиксосите явно са били високо
културен народ, за да съумеят да запазят господството си над гордите и придирчиви
египтяни повече от столетие, а според някои автори – близо два века. За това свидетелства
обстоятелството, че те били носители на градската култура и усядайки край Нил, издигнали
за своя столица съвсем нов град със странното, но познато ни име Аварис. Те извършили в
Египет редица реформи, като силно засегнали властта на старото египетско жреческо
съсловие и местната аристокрация, обхващайки наред с административната и религиозноверската сфери, но също и културата, като въвели своя календар, своето летоброене, като
опитали да проведат дори писмена реформа, заменяйки йероглифното египетско писмо с
чисто азбучна писменост. Етническият състав на завоевателите се приема за найразнообразен и обикновено се говори, че са били семити или пък смесица от семитски и
хуритски племена и народи. Изхождайки обаче от името, с което египтяните ги наричали „ека асит” – „царе на народите”, „владетели на чужди страни”, може да се приеме, че
названието им има индоевропейски корен, откъдето идва възможността и самите те да са
били индоевропейци.
Разбира се, това съвсем не изключва огромната миграционна вълна, която водели със
себе си хиксосите, да е включвала и множество семитски и хуритски племена, какъвто е
бил и случаят с рода на патриарха Авраам и племенника му Лот. Самите хиксоси обаче не
са били семити, нито хурити, което се доказва от обстоятелството, че по това време конят
не е бил познат нито на семитите, нито на хуритите от Предна Азия, докато хиксосите са
били отлични конници на колесници. Доказва се и от азбучната писменост, която се
появява за пръв път в света точно благодарение на тях и по техния път през Ханаан към
Египет. Защото и най-старите протоханаански азбучни писма, и бибълското псевдоазбучно
писмо, и развилите се от него финикийско азбучно писмо са по-късни писмености и
появата им твърде точно бележи пътя на хиксосите-завоеватели.
Смята се, че ХV-та египетска династия била на хиксоските царе, но историците
нямат ясна представа относно етническата принадлежност на ХVІ-та династия и не е
изключено тя също да е била хиксоска. Съмненията са напълно основателни, предвид
опита на египтяните да заличат по възможност най-пълно хиксоското господство над
Египет и липсата на данни по въпроса може най-лесно да се обясни именно с това. Оттук и
противоречивите сведения относно продължителността на хиксоското управление,
представяно от различните изследователи между един или два века. В случая липсата на
писмените паметници, всевъзможни записки или летописи в египетската книжнина за
периода между 1730 и 1580 г.пр.Хр. ясно свидетелства за времето на хиксоското
управление.13
И така, свидетели сме на многобройни и съществени празноти в познанията ни
относно загадъчните хиксоси, чиято история се оказва ключова по отношение на социалнобитовото развитие на цяла Предна Азия, Близкия Изток и Египет през първата половина на
ІІ хил.пр.Хр. И значението им е много по-голямо от това на първи коневъди в тази част на
света или като господари на Египет. А за нашата работа нека се върнем към породилите се
съмнения относно техния индоевропейски произход и да продължим напред с новия прочит
на тези събития, който ни предлагат индийските „Пурани”.
В „Пураните” се говори за преселението на народа на Сем на юг от Кавказките
планини, към бреговете на р. Кали, както индийците са наричали р. Нил. На брега на реката
те заселили местността Мерое (в днешен Судан) и столицата, която издигнали на това
13
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място, нарекли Мандера. Според легенда записана от географа Брусе, в Мандера се е
намирал дворецът на „царете на пастирите”, т.е. на хиксосите. Тук те издигнали голям
храм, наречен с името Падма-Мандира. А на местния бряг на р. Нил водачът на
заселниците получил от боговете чрез медитация най-различни познания, включително и
азбуката, която била изобретена от народа йакшас (или йаксас).
Друга легенда от „Пураните” разказва, че в Египет и по-точно в Кардамастани, т.е. в
страната на Кардама, имало издигнат храм в чест на Кардама (Кардама е титла на Маха
Дева). Според легендата Маха Дева престоял скрит в калта на р. Кали в района на град
Копто (Гопто), за което получил титлата Гупте свара. На седмата година по молба на
Мандара той излязъл от калта и тогава получил титлата Кардама свара – Кардама =
„Сътворен от кал” и свара = „господар”. 14
Да видим какво ново ни дават тези сведения. Първото нещо, което научаваме, е
произходът на хиксосите, които се оказват идентични с индийските йакси или йакши, а
това ни дава основание да разглеждаме хиксоското нашествие като част от голямото
движение на арийските племена към полуостров Индостан, продължило на запад,
прекосило Иранското плато и Близкия Изток и достигнало поречието на Нил. Второ нещо е
появата на индийски културни заемки в духовния и културен живот на Египет и по пътя
към него. На трето място нека поясним, че тук, наред с легендарните йакси се появяват още
цяла дузина други народи, увлечени в преселническата вълна по нейния стремглав път.
Това е историческата истина и следвайки логиката на живота, нека направим някои
уточнения към тези три основни насоки на изследване.
В митологията йакшите са представени като доброжелателни духове от
обкръжението на бог Кубера, обитавали с него планината Кайласа и свещената Мандала,
където пазели неговите градини и подземните му съкровища. В концепцията „лока”
йакшите обитават един от осемте свята на вселената, наречен „йакшалока” по тяхното име,
а според будистката митология са защитници на четвъртата от петте стени на втория
небесен свят. Според ведийската и индийската митологии те обитавали космическата зона
между небето и земята. Името и образите им намерили разпространение в Тибет, Виетнам,
Сиам и Тайланд и дори сред корейските народи.15
Това е, което знаем за йакшите от митологията, и то е твърде показателно за тях.
Името им се появява в почти всяко едно от многобройните индийски учения, като се
започне от по-ранните – ведическото и индуизма - и се стигне до джанаизма и будизма. И
ги срещаме не като някакви обикновени духове, а като такива, притежаващи собствено
място в структурата на света. Наред с това разбираме, че името и образът им излизат далеч
извън индийската митология и ние ги срещаме и в съседен Тибет, но и на юг – в Индокитай,
и на изток – на Корейския полуостров.
Явно, трябва да е имало някаква причина за тази популярност и това широко
представяне по света. Затова появата им и далече на запад не бива ни най-малко да ни
учудва. А обективната историческа справка показва, че този народ продължава да
съществува и до ден днешен на територията на Западна Африка и понастоящем надхвърля
15 милиона души под името хауса, а езикът му има широко приложение и се ползва от два
пъти по-голямо население. Колкото до неговото културно минало, то личи от държавите,
създадени от хауса през вековете, като през всичките тези дълги хилядолетия те си остават
изкусни коневъди, тъй както и при появата им в Египет. Затова днес историците могат
охотно да говорят за омразата, която хранели египтяните към своите завоеватели и за това,
как било унищожено всичко сътворено от тях, но това си остава поредният голословен мит.
Освен на запад, покорявайки територията на цяла Северна Африка (страните от т.нар.
Маграб), достигайки атлантическото крайбрежие, те се спускат на юг и създават държавни
14
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образувания в страните на Гвинейския залив и Централен Судан – държавите Хауса и
Канем-Борну.16 Наред с този западен клон на миграция, името им откриваме в много постарата държава Аксум, по името на едноименния град, възникнал много по-рано, някъде
около средата на І хил.пр.Хр. на територията на съвременна Северна Етиопия.
Освен тези сравнително по-късни клонове на миграция, съществува и много поранно разселване в северна посока, по море, още през ХІV в.пр.Хр. Тогава част от
хиксосите, които са останали в делтата на Нил заедно с легендарните Данаиди, забягват от
погромите, съпроводили реформите на фараона Ехнатон, открадвайки целия наличен
египетски флот и прекосявайки с кораби Средиземно море, търсят спасение по
крайбрежието на Пелопонеския Аргос. Тук те са приети от владетеля на местните пеласги
цар Хеланоор (Геланоор) и премесвайки се с тях, поставят основите на т.нар. елински
народ. Този смесен народ, включващ местните пеласги с данайците, техни съплеменници –
потомци на забягналата в Египет Йо и хиксоси от делтата, приел името на цар Хеланоор,
става известен под името елини или хелини. Именно на хиксосите се дължи странното име
на общия им родоначалник – Девкалион. То очевидно има индийски характер и няма нищо
гръцко в себе си. Видимо е съставно и първата му част „дев” ни отпраща директно към
индийската представа за бог, а втората – „кали” ни води към индийското име на р. Нил.
Така от цялото име единствено окончанието „он” се оказва гръцко.
Добре е да знаем всичко това, когато говорим за йакшите-хиксоси, защото то твърде
много се отличава от представите на съвременните историци за тях. Истината налага да
приемем, че те имат много по-дълбоки корени и по-широко представяне, отколкото се
твърди и което достига до наши дни. Тяхното влияние съвсем не се е изчерпвало
единствено в Долен Египет, както твърдят историците. Имената на Тива и близкия Коптос,
където Маха Дева е получил прозвището Кардама, се намират в Горен, а не в Долен Египет.
Известно е, че първото произлиза от това на останалия далече назад Тибет, а второто – по
това на индийските гупти. Още пò на юг е древното Мерое с храма Мандера. Тук, в
съвременен Судан, е и гр. Бербера, по прозвището на индийците барбара ‒ бъбрещите
неразбрано нашественици, станали известни с името бербери. Особено интересно е името
на столицата Хартум, зад което не е трудно човек да открие името на легендарния Кардама.
След него пък попадаме на Аксум – име, явно свързано с това на хиксосите-йакси. Аксум,
подобно на Аксу, откъдето допускаме, че са наченали пътя си културните йакси, тръгвайки
от родния Тарим по дългия си път през Тибет и Хималаите към долината на р. Инд и
прекосявайки цяла Предна Азия и Близкия Изток до Египет на фараоните.
Трябва да сме наясно, че с появата на тези нови имена на селища и местности, тук се
появяват и някои нови божества. Такъв нов бог в египетския пантеон е богът-юноша Хонсу.
Той е бог на луната, като изпълнява функциите и на бог на времето и на неговото отчитане.
Естествено е неговото странно име и това на хиксоската столица Аварис да насочат
вниманието ни към хунорите – едни от най-ранните коневъди в древността. Още повече, че
тази следа напълно съответства на казаното дотук за миграцията на йакшитеиндоевропейци. Не по-малко перспективна за изследването ни се оказва другата следа, по
която ни отпраща бог Хонсу – функциите му на бог на времето. Защото се оказва, че
хиксоското нашествие съвпада с реформата на календарната система в Египет –
„леточисление по годините на царуване на царстващия цар”.
Изследвайки подробно въпроса, Йордан Вълчев установи, че от времето на
завладяването на Египет от хиксосите до падането му под римска власт през 31 г.пр.Хр.,
общо деветнайсет египетски фараона носят календарни прозвища, съответстващи на
техните възшестващи години.17
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Хауса; Хауса язык; Хауса государства. – В: БСЭ, Т. 28, с. 218.
Вълчев, Й. Календар и хронология. С., 1994, 101-104.

38

Отделен въпрос е, че същата календарна система е присъща и за дедите ни, а
посредством хиксосите тя дълго се е запазила не само в Египет, но и на територията на
Ханаан, където я откриваме у кумранските есеи.18
Не по-малко любопитен е въпросът, който повдига П. Добрев. Проучванията му
върху българската държавна уредба и дворцовата система разкриват учудващи паралели с
дворцовата система на потомците на някогашните хиксоси – народите хауса и канури. При
тях се откриват титлите: кано като кан, кавуна като кавхан, багаи, подобно на багаин,
ичергу и ичергу боила, калу – калушари, самши и самъчии, а народните събрания – таро,
напомня за нашия таркан.19
Коментирайки тези неподозирани и неизследвани досега връзки между едва
познатите ни хиксоси и нашите деди, Стефан Гайд обръща специално внимание на
дълбоката връзка между бохарския диалект на коптския език и съвременния български
език, както и на изумителното подобие между писмените знаци на коптската азбука и
нашата Кирилица.20 Без да коментирам асоциациите, до които ни води името на диалекта –
„бохарски”, редно е да поясним, че името си „копти” това „най-коренно” население на
Египет, както и гр. Копто на Нил, носят от това на индийските гупти.
И така, индийските йакши се оказват в Египет записани като хиксоси, а гуптите
стават копти. Миграционната вълна е била колкото мощна, толкова и мащабна и в нея
съвсем не са участвали единствено йакшите и гуптите. Напротив, минавайки като стихия,
тя е увличала със себе си и много други народи, до които е стигала по пътя си,
разнообразявайки облика си не само етнически, но и расово, и включвайки арийско и
неарийско индоевропейско население, дравиди, семити, хурити и хамити.
Можем само да гадаем и да се надяваме някога генетичните изследвания да
установят по-точно произхода на африканските канури – спътниците на хиксосите-хауса.
Най-близко до името им звучи това на тибетските канаури, но предвид расовата им
принадлежност, те като че ли са по-близо до говорещия дравидски език народ каннара.
Интересно намираме името на индийските кхонди, което отново напомня това на
някогашните хунори и на младенеца Хонсу от египетския пантеон. Не е за пренебрегване и
връзката, която някои правят между африканските канури и берберите. Защото независимо,
че и в този случай науката мълчи относно произхода на берберите, то името им напомня
това на барбарите – неарийско племе в Индия21 и многозначително напомня за индийското
барбара, което съответства на нашето „бъбря”, т.е. говоря неразбираемо, или „бърборя”.
Отчитайки антропологичните им особености можем да кажем, че те са много по-близо до
европеидите-меланхрои, отколкото някаква метисизация между семити и хамити.
Няма да сгрешим, ако към тази група от хиксоси, копти, канури и/или бербери
прибавим и известните ни цигани. Неслучайно някъде по света ги наричат „джипси”, т.е.
египтяни, именно поради преминаването им през Египет, преди те окончателно да се
разпръснат из Европа. Думата цингара в италианския език директно сочи произхода на този
етнос от Индия (Синд).
Да допълним и с рода на Авраам, обитавал Харан по времето на хиксоското
нашествие и озовал се не другаде, а тъкмо в Египет. Само така може да се обясни
бляскавият житейски път на Йосиф, продаден тук като роб, но успял да се издигне до пръв
министър на фараона. Това, което Библията ни спестява, е че става дума за фараон хиксос и
за столицата Аварис. Описаните събития при делтата на Нил изключват друга възможност 22
Харан представлява едно от прозвищата на бог Шива и не е изключено градът да е получил
името си също от преминаващата многоетническа вихрушка. Да не забравяме казаното по
18
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отношение на появилата се по това време и на това място страна Митани, наречена така по
името на река Мита Моран, т.е. на Инд. И на река Балих (Белих), текла покрай града на
Аврам. Защото това име ни напомня за появилите се наскоро след хискоското нашествие по
тия места население с името балхарис, напомнящо българския етноним и това на
индийските балхики.
След като представихме някои от участниците в миграционната вълна, резултат на
арийското нашествие по долината на р. Инд, да се върнем на темата за страната Харапа и
нейното чернокожо население. Обърнахме внимание на честите грешки, които са резултат
от близостта в имената на араби и арапи (харапи), без да сме търсили досега някаква връзка
между двата народа. Историческата наука също не е търсила връзка и като че ли на пръв
поглед въпросът е лишен от смисъл, предвид различията във времето и мястото им на
съществуване, включително и в расовата им принадлежност. Нека все пак да не
предрешаваме проблема, а да потърсим здравата логика. А тя начева с това, че имената
араби и харапи са наистина много близки по звученето си и напълно естествено е да
потърсим причината за това.
От Битие знаем, че десет години след като Авраам напуска баща си Тара, брат си
Нахор и Харан, той се сдобива с първородния си син Исмаил. Негова майка не е съпругата
му Сара, а нейната наложница – египтянката Агар. И пак от Библията научаваме, че Бог
определя Исмаил да стане родоначалник на голям народ. Когато пораснал, той отишъл да
обитава пустинята Фаран. Тук майка му го оженила за египтянка и той имал дванайсет
сина.23
Интересното в този кратък библейски текст са две неща. Че Исмаил – първородният
син на Авраам – е роден от египтянка. И второ – името на пустинята Фаран. Любопитното в
това име е неговата близост до иранското ФАРН, приемано в митологията за еманация на
слънчевото начало и на божествения огън. Фарн е понятие – символ на светлината, блясъка
и славата, на желаната вещ, материалното благополучие, но и на духовната
удовлетвореност и щастие, присъщи като цяло на ариите. Най-често то се олицетворява в
образа на овен. Но забележете, как е представен този овен – с лента на шията, в която ако се
вгледате, ще откриете една гигантска нашенска мартеница.24 Близки да Фаран и Фарн са
имената на два легендарни персонажа – Фаран и Фаро в митологията на народите от
долината на Горен и Среден Нигер – там, където днес живеят хаусите, потомците на
някогашните хиксоси.
Размисли заслужава и близостта на имената Фаран и арийския Фарн до египетската
дума за цар – фараон. Защото Фарн у иранците е символ на царската власт. Тук общо е
слънчевото начало, залегнало и в трите понятия (фараоните са представяни за синове на
слънцето и въплъщение на бог Хор, изобразяван като крилат слънчев диск). Наред с това
налагането на титлата фараон, по мнението на някои изследователи, става след хиксоското
нашествие. Далечни отблясъци от представата за слънчевия Фарн долавяме в името на о.
Фарос, където бил разположен огненият маяк на град Александрия, далечен спомен от
който е достигнал до нас чрез френската дума ФАР (маяк, светлинен или огнен
пътеводител) и английската ФАР (далеко). Поради всичко това не можем да изключим, че
нажежената от палещото слънце пустиня може да води името си от древното авестийско
понятие. Още повече, че съседната на Фаран пустиня носи името Сур, досущ като името на
индийския бог на слънцето.
Това е, което знаем за Исмаил от Библията. Мюсюлманската традиция допълва, че
сред потомците му е и Аднан – родоначалникът на т.нар. „северни” араби. В същото време
„южните” араби били потомци на Кахтан – име-епоним на едно от най-старите племена в
Южна Арабия. Самите южни араби се смятали за представители на най-древното местно
население, за разлика от „северните”, за които се твърди, че били пришълци.25 Важно за нас
Битие, 16:1-4,15; 21:13-21.
Фарн. – В: МНМ, Т. 2, 557-558.
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в случая е обстоятелството, че арабите се делят на два вида по географски признак, но поважното е, че има и пришълци и това са тъкмо „северните” араби. Сега ако свържем всичко
това в една логическа система, ще получим следната картина.
Арабите като народ са продукт от смесването на местно за Арабския полуостров
население с народи, дошли от север. Тези северни пришълци са били наречени аднаниди,
по името на родоначалника им Аднан – потомък на Исмаил. Исмаил е син на патриарха
Авраам, роден след като баща му е напуснал рода си и обетования Харан. Това се е случило
по времето на хиксоското нашествие и именно по този начин можем да си обясним и
причината за Аврамовото напускане на Харан, и появата му в Египет.
Окаже ли се тая картина достоверна, колкото е и правдоподобна, то тя налага
следните няколко извода. Първо, че времето на поява на арабите на историческата сцена се
е случило наскоро след хиксоското нашествие в древен Ханаан и Египет. То пък е част от
арийската експанзия на полуостров Индостан, довела до унищожаването на харапската
цивилизация, т.е. арабите са се появили тогава, когато харапите вече са били изчезнали като
самостоятелно и независимо население . Второ, двата процеса – изчезването на старите
харапи и появата на арабите - се оказват свързани в един общ процес, посредством обща
движеща сила – движението на арийските племена. Трето, самото придвижване на
миграционната вълна решава проблема с географските различия между араби и харапи.
Следователно, възможно е името „араби” да бъде свързано и изведено от това на харапите,
тъй като е много възможно в етногенезата на арабите да е участвало носено от
миграционната вълна културно харапско население. Точно тази картина е описана в
първите две песни от сборника „Веда словена”, в които се говори, как Читайският цар е
тръгнал да заселва народа си на ново място, като по пътя си завладява Харапската земя и
отвежда със себе си „църните Харапски робинки”. Ето защо казаното е не само възможно,
но и много вероятно, особено след като знаем как индийските йакши, гупти, барбара и
канаури се появяват в Египет като хиксоси и копти или като хауса, канури или бербери в
Северна и Западна Африка. Как името на р. Мита (Инд) се появява в нововъзникналата
държава Митани, името Тибет – в Тебес (Тива), Харан – прозвището на Шива – в
едноименния библейски град, разположен на р. Балих – втората родина на Авраамовия род,
а на водача Кардама името откриваме в днешен Хартум. Точно по същия начин изчезналите
харапи от долината на Инд може да са просъществували на запад, давайки името си на
местното семитско население, с което са се примесели и на днешния Арабски полуостров.
Споменът за културните черни харапи обаче би следвало да са запазили и носили в паметта
си не един и два от участвалите в миграцията народи.
Следва да се замислим и за още нещо. Всеки знае къде се намира Арабско море.
Както и това, че името му не буди никакви въпроси, след като водите му мият източните и
южните брегове на Арабския полуостров. По-наблюдателните читатели са забелязали, че
пак то мие и западните брегове на полуостров Индостан, включително и устието на р. Инд,
което не е далеч от Харапската земя. Тогава Арабско или Харапско би било по-правилно да
наричаме морето? Днес харапите ги няма и е естествено да носи името на съществуващите
араби. Но в далечното минало, преди те да се появят? Логично е тогава то да е било
известно като Харапско по името на културните харапи. Навсякъде из песните на „Веда
словена” всичко харапско е наричано „черно” по най-отличителната външна черта на това
дравидско население. Има ли тогава нещо чудно и морето да е било наричано черно, църно
или царно? Явно, за дедите ни харапско и черно стават донякъде синоними. Затова в
песните си те не пеят за харапско, а за черно море. И това име те дават на морето в новата
земя, където са се заселили. Обобщавайки казаното, не е трудно да забележим връзката как
Черно или Харапско море се е преименувало в Арабско там, където са се появили арабите.
Докато преселниците на Балканите са донесли със себе си името Черно, по спомена си за
чернокожите харапи. Днес тази хипотеза може и да не звучи много убедително. Липсва
обаче логично обяснение относно избора на името Черно за морето и упоритото им
придържане към него в новите условия.
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Това е общата картина, която се разкрива пред нас, тръгнем ли по дирите на името
на земята Харапска, заело мястото на централен топоним в събитията около легендата за
Коледа. По наше мнение песните говорят именно за „Харапска земя” и за „Харапска града”,
а не за днешните араби. Нека уточним, че древният град Харапа се е намирал на брега на
река Рави, област Мултан в Пакистан и руините му заемат близо 260 хка. Състоял се е от
крепост и град около нея, като градът е бил разделен на квартали и е имал правилна
планировка. За съжаление, ако за Харапския град сме наясно къде се е намирал, то не
можем да се похвалим със същото и по отношение на често споменаваната Харапска земя.
Единствено е ясно, че тя се е разполагала около града, т.е. в древен Пенджаб, но не е
известно докъде са се простирали границите ѝ. Все пак, едва ли са се покривали с цялата
територия на изчезналата харапска цивилизация. Да си припомним и съобщението на АлМасуди за живелите в съседство с княжество Мултан балхики през Х век, т.е. в
непосредствена близост до древната Харапа. Не е безинтересно и обстоятелството че в
песните най-големият харапски град е наречен с името Билита, т.е. Бял град или Белград –
име, добре познато от по-късната именна система на множество градове по пътя на
българите като Алба Булгарика или Нандорфехервар, т.е. „Български бял град”, както
старите маджари са наричали днешната сръбска столица.26
Ще завършим опита си за идентифициране на Харапската земя от Коледните песни с
нещо почти незабележимо, което откриваме отново в тях. Да си припомним обяснението,
което стара майка дава на невярващите младежи, как само за една нощ Коледа успява да
обиколи всичките къщи. Това било възможно, защото той не ходел, а летял със своя
шестокрил кон-лястовица (П.1, стих 94-95). За подобен образ на кон от Коледното
обкръжение никъде другаде не сме срещали да се говори, нито знаем нещо. В представите
ни, с които сме закърмени от деца, знаем за шейната на Коледа, теглена от бързоногите
елени, прекосили снежните пътеки на скованата му във вечни снегове родина. Сега от
чудноватия сборник научаваме за коня-лястовица. Лястовици обаче има само в топлите
страни и това убедително свидетелства, че Харапската земя на Коледа се е намирала някъде
в топлите страни. И това за сетен път ни показва къде трябва да търсим неговата най-първа
родина. Това може да е Харапската земя на Индия или дори земята на южните араби, но не
би могла да е която и да е северна страна. На лястовичата следа ще се спрем малко покъсно. Засега казаното е достатъчно, колкото и груб ориентир да представлява то.
Във всеки случай, Харапската земя от песните не е нещо измислено. Тепърва ще има
да се убеждаваме колко важно място заема тя в цялостното изследване, а в по-общ план и в
българската история. Едно е важно да разберем на този етап: Харапската земя ни води към
точно определено географско място на картата на света. И това място е древната индийска
земя. Този факт е от особено значение, защото се оказва така необходимият ключ към
разбирането и на „Веда словена”, и на една значителна част от неизвестната българска
история.

2.3.

Живата вода абрита

Въпросът с Харапската земя, който току-що разгледахме, е от особено значение за
по-нататъшната ни работа, доколкото той определя до голяма степен цялата ѝ бъдеща
насока. Разбира се, не можем да се предоверим на казаното дотук и при всяка нова стъпка
следва внимателно да се убеждаваме, че сме в правилната посока. Именно такъв подходящ
пример за подкрепа виждам в представата за живата вода абрита или абросу, с която се
срещаме в две от Коледните песни.
В уникалната песен Пр. 4, описваща Коледния ритуал в Харапската земя, се говори
за загадъчната абрита. Това била някаква течност, с която Коледа и Бела Юда пръскали
домовете и техните праведни стопани за здраве и плодородие. Тази загадъчна течност се
среща в още само една от песните – Пр. 1, но като абрису. Важното в случая с песен Пр. 4 е
26
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това, че действието в нея се свързва с интересуващата ни Харапска земя – родината на
Коледа и това изключва всякакви по-късни наслойки и интерпретации. А песен Пр. 1 ни
показва, че дедите ни са докарали със себе си тази божия вода и по нашите земи и не са я
изоставили в далечната Харапска земя, нито са забравили спомена за нея цели хилядолетия.
За самата абрита от песните научаваме, че има изявено благотворно действие и затова
хората очакват Коледа на празника му да ги благослови, като ги напръска. Разбираме, че
става дума за някаква божествена течност, с качествата на жива вода, която той получава
от Злата майка, когато слезе на земята. В тълкувателните бележки към сборника намираме,
че абрита означава „вода, която давала безсмъртие”27, а абросу – същото, само че казано с
други думи – „вода, която давала живот”28. Затова самата абрита е „никатна”, т.е.
предпазвала човека от гроба. Обобщавайки тези кратки сведения, можем да кажем, че
разполагаме все пак с три дадености, определящи божествената напитка: първо, нейното
название – абрита (абросу); второ – нейните функции и трето – мястото ѝ на първоначална
употреба – Харапската земя.
За жива или безсмъртна вода в българския фолклор пише преди С. Веркович още
Г.С.Раковски. В безценните си записки той ни е завещал „Българско от Охрид Сурваки”, в
което между другото се възпява тази безсмъртна вода, наречена тук не абрита, а амрита: „О,
ти, Сива! Наш старобог! Кога си се изменил и си станал Василица, т.е. празник бога Сива,
кога си се преобърнал на празник св. Василия? Ти, що се славеше по гори, при студни
извори и при бял Дунав, де се пиеше а-мрита (безсмъртна вода) със златни чаши и съсъди!
А сега веки се слави Рождество Христово! Христос наш е сега понебеси и негова слава е по
сичка земя.”.
В случая водата амрита се свързва с името и празника на нашия, т.е. на българския
старобог Сива. Научаваме, че тази течност се е пиела в златни чаши и съдини и то не
другаде, а „при бял Дунав”. Но наред с това научаваме и още нещо любопитно. Научаваме,
че същият този старобог Сива си е променил името и е станал Василица, т.е. Васил. Това се
случило още преди българите да се покръстят и да станат християни.
С подобна картина Раковски ни запознава и в народна песен пак от Охридския край,
макар че в нея не се говори пряко за божествената амрита: „Сива, Сива василица/ къде си се
увасилила?/ Тамо горе на бял Дунав/ тамо горе на Бей Пунар/ шчо имаше, шчо нямаше?/
Злата чаша и коната./ Божик ми е по небеси,/ слава му е по сва земя!. Тук също се възпява
Сива бога, който се е увасилил, т.е. приел е името Васил, „там горе на бял Дунав” и без да
се споменава нещо за интересуващата ни жива вода, се намеква за златни чаши и конати.
Нека отбележим и тълкуванието, което сам Раковски ни е оставил по този повод: „Амрита е
българска дума и означава а-мрита – животворна напитка, жива вода”.29
Интересното в случая е, че амрита от Охридско звучи твърде близко до родопската
абрита. Абсолютно същата дума „амрита”, със същото значение, откриваме и в древна
Индия, което вече не ни изненадва.
Семантично коренът МРТ в индоевропейските езици е свързан с представата за
смъртта, а представката „а” придава отрицателен смисъл на думата не само в гръцкия език,
както обикновено се смята. На тази особеност в санскрита е обърнал внимание още Г.
Раковски. В този смисъл амрита буквално означава безсмъртна или жива вода, която дава
свръхестествени сили и безсмъртието на боговете, поради което става център на множество
интриги между тях и опити за похищението ѝ.
Колкото до различията във вторите звуци – Б и М на двете езикови форми на
божествената напитка при индийци и българи, тя изобщо не бива да ни притеснява,
предвид езиковата взаимозаменяемост на тези звуци в различните езици и диалекти. В
подкрепа на казаното виждаме гръцкото наименование на божествената амрита, известна
като амброзия. Тук, откриваме и двата звука, поставени един до друг, съответно на втора и
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трета позиция в думата. Но и това не бива да ни изненадва. Забележете как гърците пишат
днес думата „бира” – „мпира”. Любопитно е откъде ли гърците са заимствали
наименованието на амброзията? Защото самото буквено и звуково съчетание МБ е
свидетелство, че става дума за чуждица. Добре известно е, че гърците нямат звука Б и това
е второ свидетелство за чуждия произход на амброзията. Същевременно, ако заемката бе
директно от индийския език, тогава звукът М би бил достатъчен и те нямаше да имат нужда
и от звука Б. Откъде се е появила тогава амброзията в речника на старите елини?
От митологията знаем, че пръв виночерпец на Олимп е богинята Хеба. Тя е тази,
която е дарявала олимпийските богове с небесния нектар на безсмъртието – амброзия и
много по-късно, когато станала съпруга на обожествения Херакъл, тя се разделила с това си
задължение. Логично е при това положение да търсим някаква връзка между богинята Хеба
и напитката на боговете.
Знаем, че е представяна за дъщеря на гръмовержеца Зевс и на съпругата му Хера, но
също така знаем и че е сестра на ненавиждания бог на войната Арес или Арий. Тук повече
няма да се ровим в миналото на брата и сестрата, но обръщаме специално внимание на тази
връзка, защото името на свирепия Арий най-точно показва неговия произход. Или с други
думи, склонни сме да приемем Арий като патроним на неканените арийци, станали причина
и предвождали голямата източна експанзия с участието и на хиксосите. А това означава, че
и Хеба също следва да има източен произход. Тогава да се чудим ли каква е връзката ѝ с
индийската амрита и защо точно тя гощава олимпийците с нея?
Внимание заслужава и мотивът с преименувания Сива. Не знаем кога и поради какви
причини се е стигнало до , замяната на Сива с Васил, но знаем, че Васильовден е
циганската Нова година. Знаем и че св. Васил е върховен бог за циганите, както и че
циганите – типични европеиди-меланхрои, са дошли по земите ни и изобщо в Европа от
Индия. Няма как да не се запитаме, случайно ли е това и ако не е, не подсказва ли то за
определена, неизвестна и изключително дълбока във времето културна връзка между онова
българско население, което преди Христос се кланяло на Сива бога, т.е. на индийския Шива
и на мургавите цигани?
Самата амрита е известна от древната индийска митология и името ѝ самò говори за
нея (аmrito – безсмъртен). Представяна е като божествена напитка на безсмъртието (жива
вода), получена при биенето на световния океан от асурите и боговете. 30 Освен самата
амрита интерес за изследването представляват образите на редица митични герои, в чиито
имена откриваме корена на небесния нектар. Такъв герой е иранският Амертат, което име
идва от авестийското понятие за безсмъртието. Това бил благият дух на растителността,
който заедно с Аурват – благият дух на телесното здраве и живота – изразявали доброто
начало на Ахурамазда. Те били свързани с идеята за дървото на живота, живата вода и
безсмъртието.31
Бихме могли да допълним тази картина с образа на богинята Амбар-оно от
узбекската митология и по-специално намерила място в пантеона на народите от
Хорезмийския оазис. Тя се смятала за покровителка на жените и на женските занятия и към
нея се обръщали за помощ бабите-акушерки, знахарките и шаманките. По-интересен за нас
е нейният син Хубби-Ходжа, който умеел да съживява закланите и изядени животни, както
и удавените хора.32 Забележете, при узбеките имаме Амбар-оно и Хубби, а при елините –
амброзия и Хеба – любопитен паралел.
Друг подходящ за работата ни подобен образ е героят от грузинската митология
Амбри. Той бил необикновено голям и силен и освен това, свързан със странния мотив за
погребенията на живи хора.33 Тези особености на героя, неговото име и най-вече странният
мотив с живите погребани подсказват връзката му с питието на безсмъртието – амброзия,
Амрита. – В: МНМ, Т. 1, с.71.
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амрита или абрита. От друга страна, споменаването на Амбри, Амертат и на Амбар-оно, без
да се говори нищо за самата божествена напитка свидетелства, че и при грузинци,
хорезмийци и иранци най-вероятно става дума за заемка на мотива.
Тук следва да поясним, че днешните грузинци са потомци на старите колхи. От
Херодот знаем, че колхите първоначално са обитавали Египет и са били „с черна кожа и
къдрава коса”. По-любопитното е, че в същото време той не ги представя за негри. Какъв
расов тип тогава са били колхите – негроиди или чернокожи европеиди, подобно на
дравидите от полуостров Индостан? Защото ако е вярно второто, това би означавало, че и
те, подобно на чернокожите харапи, са участвали в миграцията на арийските племена,
увлякла със себе си и неарийци, и дравиди. Към нещо подобно насочва мисълта името на
популярния колхидски цар Еет – пазителят на Златното руно, напомнящо това на
родоначалника Яяти – четвърти цар от т.нар. Лунна династия на индийските царе.
Споменатите митологични образи на божествената напитка и посочените божества,
свързани по географски признак, оформят етапите от пътя на напитката от древна Индия на
запад през Иран, Хорезм и Грузия, към антична Елада и Южните Балкани, по който
представата за живата вода амрита би могла да достигне до дедите ни от района на
Родопите и Охридско.
Мнозина биха поклатили подигравателно глава в отговор на нашето предположение.
Как така някаква дума би могла да свърже ведно древноиндийска традиция отпреди
времето на арийското нашествие с древногръцка богиня от епохата на първите герои и един
фолклорен мотив от нашите земи, известен ни от ХІХ век, когато той е бил регистриран?
При това, регистриран от хора като „дълбоко компрометираните” Г. Раковски и С.
Веркович.
Не се притеснявам от подобни становища и искам само да припомня за „римския”
град Абритус в околностите на днешния Разград. Наистина, името на града става известно и
за пръв път е писмено засвидетелствано по римско време, покрай злополучната битка на
император Деций Траян с готите (251 г.). Но градът е възникнал два века по-рано. Поинтересното е, че се появява върху старо тракийско селище от ІV в.пр.Хр. Съгласен съм, че
тракийското име на селището не е достигнало до нас, но затова пък близко звучащи имена
съвсем не са били чужди на тракийската именна система. Така например, известни са
тракийски владетел от І в.пр.Хр. и сапейски цар от ІІ в.пр.Хр. с името Абруполис, както и
тракийски аристократ Аброзелм от обкръжението на одриския цар Севт ІІ (V-ІV в.пр.Хр.) И
тези свидетелства показват, че името Абритус има най-вероятно тракийски произход.34
Както и думата абрита, известна ни от българския фолклор, също носи дълбоките корени на
тракийската древност.
Така проследихме маршрута от Индия до Балканите, по който нектарът на
безсмъртието е достигнал земята ни. Установихме, че това е станало по тракийско време –
още преди V в.пр.Хр. И с това смятам въпроса за решен. Названието на живата вода абрита
от българския фолклор не е измислица. Българската абрита е индийската амрита.
Нека сега потърсим произхода на индийската амрита. Смята се, че отговорът на
този въпрос е напълно неясен и се свързва с някакъв продукт на световния океан, нещо
напълно абстрактно и неопределено. Да се запознаем с това, което казва за въпросната
амрита известният английски генеалог Лорънс Гарднър.
Според древната традиция, царете-дракони в Месопотамия са приемали като храна
нектар, известен с името „Звезден огън” – менструален секрет от кралицата-дракон, смятан
за идентичен с лунарния секрет на богините Анунаки. В началото на ІІ хил.пр.Хр.
източникът на Звезден огън бил променен, той започнал да се събира от върховните жрици
и така продължило до около 900 г.пр.Хр. Известно е, че менструалната течност съдържа
разнообразни биологично активни продукти, включително активиращата митохондриелна
ДНК и секрети от хипофизата и епифизата, между които и централномозъчният медиатор
серотонин, меланин и др. Тези вещества имат отношение към широтата на възприятията,
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интуицията и съзнанието. Затова този богат хранителен екстракт от женската утроба се
нарича Rita – „истина”, откъдето иде и думата „ритуал”. Тя е заета в латинския език от
дефиницията на церемонията Звезден огън на санскрит. Самите секрети, събирани от
жриците, са наричани „Кали”, а утробата – „Калана”. От тук носи името си богинята на
времето, сезоните, годишните периоди и цикли. Тъкмо Кали отмерва месеците, откъдето
произлиза и думата „календар”. Но екстрактът Кали не е единствено Звезден огън, а има и
други съставки, свързани с т.нар. чакри. В „Самаведа” този нектар от свещени води се
нарича амрита. Още в древността се е смятало, че някои жени при сексуална възбуда
отделят амрита. Знаели са го Аристотел (средата на ІV в.пр.Хр.), Гален (ІІ в.), а днес се
приема, че амрита е продукт на т.нар. жлезист епител на Скини от уретрата на жената. 35
Сега въпросът с произхода на небесната амрита е достатъчно ясно определен и се
оказва, че тя има много по-дълбоки корени от тези, които сме допускали. Важното, разбира
се, е не самата тази формална констатация, а обстоятелството, че носителите на амрита със
сигурност не би могло да бъдат нашествениците-арийци. Те са имали своята сома-хаома –
т.е. нещо съвсем друго, въпреки и ползвано със същата цел. Индийската сома (при
иранците – хаома) е растителна напитка с халюциногенно действие, т.е. нещо съвсем
различно. Като знаем, че носители на сома-хаома са били ариите, кой е бил носителят на
амрита? Това би могло да бъде някакво друго по-древно население – най-вероятно от
местните праиндийци. Такова население, за което знаем от песните, са черноликите харапи.
И в този смисъл, „Веда словена” се оказва може би единственият днес известен източник,
свидетелстващ за тези събития. Добре ще е историците да осъзнаят това.
Накрая искам да обърна внимание и на още нещо любопитно относно животворната
абрита (абросу) от нашите родопски песни. Нека си припомним за нейната същност, тъй
както ни я разкрива изследователят Л. Гарднър. И нека помислим, случайно ли и в трите
случая, когато се появява на сцената, тя е носена все от женски персонажи – Злата майка,
Жива Юда или Бела Юда? И не само във „Веда словена” божествената абрита се свързва с
женското начало. Видяхме, че същото се отнася и до гръцката амброзия. А и името на
богиня Хеба изумително напомня това на Хава, т.е. на Ева, както находчиво забелязва Д.
Вълков. Ева – първата жена според Светото писание, превърнала се в символ на жената
въобще. В българския език имаме глагол от същия корен със значението на „обладавам”,
„съвокупявам се” с жена. Не е ли този факт свидетелство за дълбоките знания, които са
притежавали дедите ни по въпроса? Знания, за които не намираме явни следи в индийската
митология, заимствала традицията от Двуречието, но намерили място, косвено загатнати в
българските Коледни песни.
Обобщавайки всичко по въпроса за живата вода абрита (абросу) от песните във
„Веда словена”, можем уверено да приемем, че появата ѝ в нашия фолклор е сериозен
аргумент за неизвестната в далечното минало връзка на дедите ни с харапската култура.
Каквото свидетелство се оказа и появата на името Харапа, което вече установихме по-горе.
Така за втори път попадаме на свидетелство, свързващо произхода на чудноватите
родопски песни с далечната Харапска земя, заемала някога територията на Пенджаб на
Индийския полуостров-полуконтинент.
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2.4.

Коледа, Христос, Кришна и Чобан Крусна

Легендата за Коледа придобива смисъл и значение с появата на най-ранните етични
отношения и представата за добро и зло. Бог Вишну решава да накаже хората заради
нарушаването на божиите заповеди. Но милостивият и човеколюбив Коледа моли поголемия си брат да не наказва всички хора, защото не всички са грешници на земята. Той
предложил майка им да го роди на земята като малко дете и да тръгне да я обикаля, като
учи хората на вяра в Бога и как да не правят грях.
Тук основен мотив е непорочното (безполовото) зачатие. Разбираме, че Злата майка
забременяла с Коледа, докато седяла под дървото, където е седял и той, или след като пила
вода от кладенеца. Следва чудодейното раждане – в пещера, белязано със светлината на
ярката зорница на източния нощен небосклон. Първите хора, които дошли да се поклонят
пред Младия Бог в пещерата, са тримата царе-звездобройци от Крайна земя. А приказките
им за раждането на млада царя така изплашили местния Харапски крал, че той заповядал
веднага да открият новороденото момченце и да го убият, за да няма кой да претендира за
престола и царството му. Така се стига до избиването на хилядите невинни младенци.
Следва апостолската дейност на Коледа, Млада Бога, като накрая той се завръща при
братята си на небето, откъдето всяка година на Коледовден слиза на земята, за да
благослови праведните хора.
Обръщам внимание на тези мотиви и обстоятелства, поради техния твърде
специфичен и чудодеен характер, дори и за рамките на митологията. Внимание заслужават
те и поради още една причина, тъй като почти изцяло се покриват с основните мотиви от
легендата за Исус Христос. И в този случай зачатието на Дева Мария е по безполов път;
тримата влъхви-звездобройци, водени от ярката светлина на зорницата, откриват пещерата
(според забранените евангелия на Яков и Тома) с новородения Исус – покланят му се и го
даряват; жестокият Ирод изпраща палачите си да убият новородения Исус и така се стига
до избиването на младенците. Дори прозвището „Млада Бога, млада царя” е едно и също в
народните песни от „Веда словена” и библейските евангелия. Вече в зряла възраст Исус
тръгва да проповядва учението си, а след разпятието и възкръсването си също се възнася на
небето.
Безспорно, основните мотиви от раждането и живота на Исус и Коледа са твърде
близки, за да не ги забележи човек, при цялата им своеобразност. Дори продължителността
на апостолската им дейност е една и съща. Исус е проповядвал учението си от тридесет
годишната си възраст до разпятието си, когато е бил на тридесет и три. Т.е. той е
проповядвал общо три години – точно толкова, колкото и Коледа е обикалял да учи хората
по земята на праведност. Можем само да съжаляваме, че изследователите досега са
изчерпвали проблема с тази констатация, без да се задълбочават повече. Така се е стигнало
до положението Коледа не само да бъде отъждествяван с Исус, но и до пълното му
игнориране като образ и разглеждането му единствено като ритуал. Дали подобна позиция
е оправдана и достоверна, тепърва ще трябва да си отговорим.
Ако погледнем по-задълбочено се вижда, че мотивът с непорочното зачатие съвсем не
е нещо оригинално за християнската религия. В действителност той се среща при още
дузина божествени образи от различни митологии. Интересна в това отношение е
легендата за Кришна, доколкото и при него, подобно на Христа, митологията върви
успоредно с историята и днес дори се говори за епоха на Кришна, заемала цели четири
столетия от първата половина на ІІ хил.пр.Хр.
Според преданието Бог Вишну решил да освободи град Матхура от управляващия го
тиранин – цар Канса. За целта той се преродил на земята в образа на малко дете – осми по
реда си син на Деваки – братовчедката на Канса. Гадатели предсказали на царя, че той ще
умре от ръката на осмия син на своята братовчедка, който щял да заеме властта над
Матхура. Тогава коравосърдечният Канса заповядал да избият всичките ѝ синове. Укрил се
единствено Баларама, а родителите спасили новородения Кришна, като го укрили в
семейството на един овчар от другия бряг на реката. Това още повече разгневило Канса и
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той заповядал да избият всичките младенци в града. Детството и юношеството си Кришна
прекарал като овчар, сред лудории и юнашки подвизи, най-значителният от които бил
убийството на царя-злодей. Така Кришна освободил народа от тиранина и сам заел мястото
му на престола. В следващите години се прочул като справедлив и безстрашен владетел.
Неясно поради какви причини, но един ден той изселил жителите на Матхура в град
Дварака, който те построили по вълшебен начин само за една нощ.
В случая с Кришна виждаме няколко вече познати мотива. На първо място, разбира
се, това е непорочното му зачатие. Втори момент е слизането на Бог Вишну на земята и
раждането му като малкия Кришна, т.е. като смъртен човек. Според учението за аватарите,
в индийската митология Кришна е осми по реда си аватар на Вишну, от общо десетте му
земни превъплъщения. Намираме и друг познат мотив – жестокият детеубиец. Мотивът с
гадателите-звездобройци в случая не е така отчетлив, но и тук гадатели и гадания не
липсват. Ето защо паралелите между образите на Кришна и Христос не са останали скрити
за изследователите и не са малко тези, които се опитват да хвърлят мост между двата
образа, като обръщат внимание на видимото сходство в имената. Отново истината се
преиначава и се говори, че Кришна е заимстван от Христос. По-задълбочените проучвания
разкриват противоположната картина. Днес е известно, че всички сказания за детството на
Исус са сходни с появилия се през V в. апокрифен сборник от легенди, съдържаш и
множество будистки и персийски предания.36
Връщайки се към изследването върху българския Коледа, бих казал, че образите не
само на Кришна и на Христос, но и на Коледа, са подчинени на сходна теологична
догматика, характерна за индуизма и християнството – боговъплъщението и божието
триединство. И Кришна, и Христос, и Коледа са представени за земни превъплъщения на
Бога. Като аватар на Вишну, Кришна отпраща към индуистките тримурти. Христос – Бог
Син, заедно с Бог Отец и Светия Дух, са в неразделно триединство. Подобно е
положението и с Коледа, когото откриваме на небето в едно с братята му Вишну и Бела
Бога. Ако към това допълним и специфичните мотиви с непорочното зачатие и избиването
на младенците, срещани в легендите и за тримата божествени герои, сходствата стават
очевидни. А по-внимателните търсения показват и някои допълнителни паралели, както и
някои разминавания помежду им. Така например, освен близостта в имената на Кришна и
Христос, близки се оказват и имената на техните майки – Деваки и Дева Мария. Следва да
се подчертае индийският произход на думата „дева”, доколкото това би могло да
представлява ориентир относно първоизточника на легендите.
Същевременно Коледа се явява земно въплъщение на небесния Бог, с което се
доближава силно до образа на Кришна и учението за аватарите. Видимо Коледа отпраща
към древноиндийските религиозни вярвания и митологични представи и това е поредният
аргумент в подкрепа на работната ми хипотеза. Затова нека продължим пътя си по нейните
следи. За целта можем да разширим изследването, допълвайки към образите на Коледа,
Христос и Кришна и този на още един герой от песните на „Веда словена”.
Повод за това откривам в друга една песен от сборника, макар на пръв поглед да
няма нищо общо с Коледния цикъл песни. Тя дори не е била включена в нито една от двете
книги на „Веда словена” под редакцията на Веркович, но се намира в том втори от
разширеното издание на от 1997 г. Песента е със заглавие „За Ведю Крусна”. Ето нейното
съдържание.
Гадател предсказал на царя на полето, че ще се роди дете, което щяло да го отстрани
от престола и да заеме царството му. Той посочил и жената, очакваща да роди детето.
Царят толкова се изплашил и ядосал, че я затворил, за да погуби рожбата ѝ, още щом се
роди. Мала Веда обаче ѝ помогнала да избяга и я укрила в пещерата при старата си майка.
Тук жената родила, но останала скрита и не смеела от страх да излезе на полето.
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Един ден, още с утринната зора, при тях дошли в пещерата Бела узара (Бела – бог на
доброто; Узара – името на бога; зара – гадател-звездоброец),37 т.е. добрият бог гадателзвездоброец, заедно с три юди орисници. Те направили своите предсказания на мала Веда, а
тя ги записала на бележка и така ги оставила на заспалата след раждането майка. Бележката
съдържала предречената от Бог Бела съдба на малкия Крусна, съгласно небесната книга на
съдбите.
Както пишело на небето, тъй и станало. Докато навършил девет години, Крусна бил
овчар и пламенен богомолец. Затова Бог му дал вълшебна тояга, с която да надбори злия
цар, когато порасне. Още като юноша, залюбили го девет Юди Самодиви, но Крусна
отблъснал любовта им и те го намразили и искали да му напакостят, но не успели. Щом
навършил девет години, той толкова бил пораснал и възмъжал, че слязъл в полето, убил
жестокия полски цар и взел царството му. Три години по-късно Крусна напуснал царството
си и заселил народа си на ново място, в нова земя.
Това е накратко съдържанието на тази чудновата песен, в която попадаме на някои
добре познати мотиви. По-конкретно тук срещаме раждането в пещерата, жестокия цардетеубиец, гадателя и трите орисници, победата на героя и неговото възцаряване и накрая –
преселването му на нова земя.
Читателят вече и сам се е досетил, че част от тези мотиви ни напомнят за Коледа,
други доближават Крусна до Кришна или Христос и вероятно започват да гледат с
недоумение и скептицизъм. Любопитно в това отношение е името на гадателя – Бела Узара,
водачът на трите орисници. Защото това име ни напомня за библейския Балтазар ‒ водачът
на тримата влъхви, първи посетили Дева Мария и новородения Исус, за да се поклонят пред
Млада Бога. Но по-любопитното е, че този Бела Узара не се появява в Коледните песни,
както би следвало да се очаква. Така би било най-логично, след като Коледа е приеман за
народния образ на Исус. И след като християнската митология свързва влъхвата Балтазар с
раждането на Исус, то би било естествено Бела Узара да бъде свързан с Коледа. В
действителност обаче той е свързан с никому неизвестния Ведю Крусна и ние се питаме,
народното творчество ли е причината за „раздвояване” образа на Христос на образите на
Коледа и на Ведю Крусна, или обратното – Исус е обобщеният образ на близките по вида
си езически герои от българския фолклор? Същия въпрос бихме отнесли и към индийския
Кришна.
Но и още нещо: как така в нашата митология се появяват два толкова близки образа?
На практика Коледа и Крусна два образа ли са в действителност, или става дума за един? И
защо тогава са с различни имена? Защо единият е представен за небесен бог, син на
Божията майка, а пък вторият за обикновен човек, роден от земна жена. Явно тук е
необходим някакъв ред, за да имаме ясна представа как стоят нещата. Не е ли странно –
евреите си имат своя Исус, индийците – Кришна, а пък ние – Коледа и Крусна – не един, а
два толкова близки образа?
За целта не ни остава нищо друго, освен да се постараем и да разгледаме всеки един
от изброените четири образа с неговите най-типични особености и след това да се опитаме
да ги съпоставим. Така ще придобием най-реална и обективна представа за сходствата и
различията помежду им и ще можем да преценим кой до кого се доближава най-силно и
съответно при кои доминират различията. По този начин ще можем да преценим
безпристрастно, наистина ли четиримата герои са толкова близко един до друг, та можем да
говорим за някаква обвързаност между тях и евентуално да се обсъждат общи корени и
произход. Или това може да се обсъжда само за някои от тях. Или накрая, че за подобно
нещо не може и да се мисли.
И така, като първа особеност можем да посочим непорочното зачатие. Срещаме го
при Коледа, при Христос и при Кришна. В песента за Ведю Крусна то никъде не се
коментира и имайки предвид естествената човешка природа на чобан Ведю и на неуката му
майка, следва да го изключим. Раждането в пещера е също съществена особеност и се
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отнася до Коледа, Христос и Крусна, а не е в сила единствено при Кришна. Трети показател
виждаме в лицето на зорницата, белязала на небето раждането на Млада Бога, както е в
песните за Коледа и Христос, докато при Кришна и Крусна не се коментира и явно
отсъства. Поклонението на тримата влъхви (гадатели-звездобройци) е поредният четвърти
показател, който е в сила при Коледа, Христос и Крусна, но отсъства като мотив
единствено при Кришна. В случая с Крусна гадателят е наистина един – Бела Узара, но пък
той е съпроводен от трите Юди орисници. Мотивът с избиването на младенците се среща и
при четиримата герои. Същото е при следващите два показателя: земни царе, праведници и
благодетели са и четиримата. Божествена природа откриваме само при тримата – Коледа,
Христос и Кришна като земно въплъщение на Вишну, докато Ведю Крусна е обикновен
земен човек. От четиримата традицията за ежегодното слизане на земята е типична
единствено за Коледа и Исус, а при останалите отсъства. Овчари са Кришна и Крусна. Пак
за двамата се отнасят мотивите около интригата с жените почитателки и с миграцията на
чужда земя. А колкото до убийството на злия цар-детеубиец – той е развит найпоследователно при образите на Кришна и Ведю Крусна, при Христос отсъства, докато при
Коледа е дело не на Млада Бога, млада царя, а на Мора Юда, по нареждане на Вишну Бога.
Сега нека да се опитаме да анализираме и обобщим тези данни и да потърсим,
подчиняват ли се те на определени зависимости. За по-добра нагледност ще ги представя в
табличен вид. (табл. № 1)
Показател (мотив)

Коледа

1. непорочното зачатие
2. раждане в пещера
3. зорница на небето
4. гадатели-звездобройци
5. книгата и младенеца
6. божествена природа
7. земен цар
8. праведник и благодетел
9. избиване на младенците
10. ежегодно слиза от небето
11. овчар
12. интрига с жените
13. убива царя
14. заселва ново място

Христос

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Кришна

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Ведю Крусна
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1. Четиримата герои – Коледа, Христос, Кришна и Ведю Крусна са изследвани по
общо 14 характерни показателя (мотива), като всеки един от тях е отбелязан с (+), ако го
има или (–) при отсъствието му за конкретния герой.
2. Самото изследване съпоставя по двойки всеки един с останалите от четирите
образа, като по този начин се формират общо шест вида двойки, които за яснота и краткост
ще бележим с първите букви от кирилицата: Коледа – Христос (К/Хр), Коледа – Кришна
(К/Кр), Коледа – Ведю Крусна (К/В.К), Христос – Кришна (Хр/Кр), Христос – Ведю Крусна
(Хр/В.К) и Кришна – Ведю Крусна (К/В.К).
3. Количествената оценка на съответстващите по двойки показатели са дадени на
следващата таблица (табл. № 2), като са отбелязани: 1. двойката образи; 2. абсолютният
брой съответствия; 3. броят на положителните (+) съответствия, т.е. когато показателят е
положителен и за двамата героя и отделно на отрицателните съответствия;
4.
относителният дял (в %) на общия брой съответствия.
Коледа/Христос
Коледа/Кришна

12
6

9+3
6+0

85,7%
42,8%
50

Коледа/Ведю Крусна
Христос/Кришна
Христос/Ведю Крусна
Кришна/Ведю Крусна

7
6
5
9

7+0
5+1
5+0
7+2

50%
42,8%
35,7%
64,3%

Тези резултати показват наличието на връзки между четирите образа, но две от
двойките (Коледа-Христос) и (Ведю Крусна-Кришна) се отличават от останалите с повисоката си степен на съответствия.
Допълнителен аргумент за различието на тези двойки в сравнение с останалите
виждаме и в това, че те включват и четирите обсъждани образа, без някой от тях да се
появява (повтаря) едновременно и в двете. Но по-ценен ориентир в това отношение са
видимите съответствия при първата двойка от таблицата между показателите от първата ѝ
половина, а за последната двойка – съвпаденията са във втората половина. Склонни сме да
приемем вече по-уверено, че най-тесни връзки се установяват между Коледа и Христос, от
една страна, и между Кришна и Ведю Крусна, от друга. От друга страна, прави впечатление
различието между самите двойки.
Този извод е особено ценен, защото дава яснота в отношенията на четирите
обсъждани образа. Разбираме, че независимо от наличните общи черти и мотиви,
характерни и за четиримата, те не са еднотипни. На някакво ниво те се разделят в две
разминаващи се посоки, за да се развият по собствени пътища. Съзнавам, че образът на
Ведю Крусна е твърде отдалечен, но съм сигурен, че той заслужава отделеното внимание,
за да разкрием и подчертаем близостта между него и индийския Кришна. Защото тази
близост намираме за нещо удивително, което трудно някой би могъл да отрече
аргументирано. И веднага се изправяме пред въпроса, как всеизвестният Кришна се е
превърнал в българина Крусна? Липсва видима причина. Единственото, за което се
досещаме е, че както образите, така и митологиите ни някога са имали близки допирни
точки. А може би и общи корени? Тъй както ни учеше великият Раковски. Истината е, че
паралелът Кришна – Крусна надхвърля всички очаквания и многобройните критици би
следвало да се замислят. А аз ще ги помоля да помислят как биха ги обяснили, а не как да
ги отрекат. Поне този път.
Преди да продължим с изследването си върху Коледа, нека завършим краткото си
представяне на юнак Крусна. В сборника се открива още една песен, посветена на чобан
Крусна. Тук юнакът чобан е записан обаче с името Круна. Тази песен възпява
изключително неговата праведност и отдаденост на Бога. Записана е в раздела „Личен ден
Сирин-день”, на книга ІІ от „Веда словена”. Все пак прави впечатление внушителният ѝ
обем – цели 375 стиха при 338 стиха на богатата по своето съдържание песен „За Ведю
Крусна”. Същевременно се придава особено значение на основния ѝ мотив - праведност и
преклонение пред Бога, като се поставят всички останали мотиви на по-заден план. Това
представлява косвено и дискретно свидетелство за автентичността на песента, предвид
изцяло духовния ѝ патос – нещо, на което народът ни е държал особено силно и пред което
е бледнеел иначе странният и любопитен живот на юнака. В същото време това едва ли би
било представяно по този начин, ако песните бяха фалшификати, писани за пари. Защото
дълги и скучни песни за пари не се пишат, знаят и децата.
Определен интерес по темата представлява и т.нар. „Предание за юдите”, което
хвърля допълнителна светлина върху образа на чобан Крусна (Круна). Според преданието,
някога юдите били обикновени хора и живеели в Крайна земя. Различавали се от
останалите хора по високите си знания и умения – обработвали земята, владеели
разнообразни занаяти. Щом се намножавали и земята им ставала недостатъчна, млад
воевода повеждал орда от 5-10 хиляди младежи и заселвали ново, пусто място. Те
многократно се разделяли и се разпръсвали по земята, като на новите места приемали
имената на воеводите си и така започнали да се различават, независимо от общия си корен.
Пръв един техен цар, наричан Кръсник, започнал да учи хората, че юдите не били
хора, а „по-горни от человеците”. Той започнал да ги нарича „юди” и „веди самодиви”,
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възпявал ги в песни, обожествявал ги и дори започнал да им коли курбан. Преди да стане
цар, този Кръсник бил чобан и имал голямо стадо. Притежавал вълшебна овчарска тояга и с
нея правел различни чудесии. Веднъж в гората при него дошли повече от хиляда юди
самодиви, наобиколили го и започнали да се карат помежду си, коя от всичките да го
залюби. Той обаче отказал и избягал. Така се отказал да ходи повече в гората и оставил
стадото, а отишъл в града и там станал цар. Не останал задълго в родната земя, защото се
боял от юдите, да не го измамят. Затова повел младежите и те се заселили на друго място,
където много пъти ходил в гората при юдите и им колел курбан, но те повече не го
закачали. Въпреки обидата си, юдите го научили на много занаяти.
Краткият анализ на преданието показва няколко любопитни неща. Първо, Кръстник
започва жизнения си път като овчар още в детска възраст, но по-късно оставя овчарлъка и
става цар. Второ, притежава вълшебна тояга и с нея извършва редица чудеса. На трето
място е епизодът със самодивите, чиято любов юнакът отхвърля. От друга страна,
специално място му се отрежда като праведен и набожен човек. Самият той бил от юдите.
И накрая, след като взел царството, преселил народа си от Край-земя на съвсем ново място.
Изброявайки всичко това, установяваме някои видими сходства между образите на
цар Кръсник и на цар Ведю Крусна. Впечатляващо е самото сходство на имената Кръсник и
Крусна. Освен това и двамата като деца били чобани и притежавали вълшебни овчарски
тояги, с които правели чудеса. А щом пораснали - и двамата станали царе. И двамата
отхвърлили любовта на самодивите и останали неженени. Накрая, отново двамата отвели
младежите със себе си и заселили чужди земи.
И така, песните и преданията от „Веда словена” ни предлагат образа на никому
неизвестния чобан Крусна, Круна или Кръсник. Явно, зад тези три близки по вида си имена
стои един образ. Странното е, че нито митологията, нито фолклорът ни знаят нещо за него.
В същото време дълбокото му сходство с индийския Кришна не буди съмнение.
Излишно е да говорим за недоумението, което предизвиква у читателите образът на
чобан Крусна. То обаче бързо се разсейва, свържем ли го с популярния Кришна от
индийската митология. Основания за това предлагат особеностите на самите образи.
Видимо тази връзка личи от сходството в имената на двамата герои. Това прави образа на
Ведю Крусна особено интересен за нас не само поради моста, свързващ двата образа и
двете митологии, но и поради възможността да хвърлим известна светлина върху
етническата принадлежност на чобан Крусна.
За Кришна знаем, че бил цар на индийския град Матхура, а след това на гр.Двараки.
Родната земя на Крусна не се назовава изрично. Затова пък се пее за книга „Веда”, за гора
Вида, за небесната звезда Веда. Главният герой носи името Ведю, а майка му е стара Веда.
Приемам това име Вида-Веда като географски ориентир, защото светът добре знае в коя
страна и кой народ нарича книгите си „Веди”. Но песента предлага и типичен географски
ориентир. Говорим за пустата земя Зайн, която юнак Крусна заселил с хората си. В речника
към том ІІ на изданието е записано: „Зайна – територия преди Крайната земя”. Така
научаваме две важни неща. Първо, че според песента „За Ведю Крусна” негова родина
логически би следвало да бъде Крайна земя. И второ, че тя би следвало да се намира някъде
на територията на обширната индийска земя. Тази географска идентификация е
изключително ценна за работата ни, защото представлява поредният географски аргумент,
указващ тъждеството на нашия юнак Ведю Крусна с индийския Кришна. Но и нещо друго.
Тя е поредният аргумент, че песните във „Веда словена” наистина водят към древната
индийска земя. Правят го по един дискретен начин, без излишно да го натрапват. Дори и
без открито да го афишират.
Неочакваните паралели между образите на родопския чобанин Ведю Крусна и
индийския Кришна, както и разчетената връзка „абрита-амрита” недвусмислено
локализират легендарната Харапска земя на Индийския полуостров, свързвайки я с
предарийската харапска култура на местните дравиди. По този начин определихме една от
основните насоки в изследването си върху чудния образ на Коледа – мястото, където трябва
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да търсим корените му. А песните на отричаната и захвърлена „Веда словена” ни отведоха
далече на изток и назад във времето.

2.5.

Трудната дума „пишин”

Надявам се дотук да съм бил достатъчно убедителен в тезата си, че песните на „Веда
словена”, включително и тези от Коледния цикъл, ни отвеждат в далечна Индия.
Идентифицирането на Харапска земя ‒ родината на Коледа ‒ с едноименния град и
археологическа култура по долината на р. Инд; появата на живата вода абрита-амрита в
нашите песни, макар и представяна за типичен индийски патент, и най-вече изумителните
паралели между индийския Кришна и родния Ведю Крусна за мен са достатъчно силни и
неопровержими аргументи, доказващи по безспорен начин както наличието на посочената
връзка, така и автентичността на песните. Защото по времето, когато са съставяни и
издавани книгите от сборника „Веда словена”, за Харапската земя никой още не е чувал, за
да имаме каквито и да било съмнения. А колкото за връзката на чобан Крусна с
всеизвестния Кришна, тя едва сега с тази книга излиза на бял свят. Пита се, защо ли и
находчивият Веркович, и упоритият даскал Иван Гологанов са я премълчали, отнасяйки я
със себе си в гроба? Тя не е била позната и на Раковски.
За мен въпросът е решен и ако има нещо неясно, то не е дали песните от „Веда
словена” имат наистина ведически характер, а как да си обясним появата им в българския
фолклор. Първоначално дори възнамерявах да приключа темата за рождената люлка на
песните с изследването си върху Ведю Крусна и затова направих това отклонение. Покъсно обаче реших, че можем да си позволим още едно отклонение по повод на една само
дума. Защото за разлика от животворната абрита-амрита, тази дума пишин е била
неизвестна на Веркович. И затова той е, поставил зад нея въпросителен знак в скоби.
Раковски също никъде не я споменава. Тя никога не е била обект на изследване и за пръв
път насочих вниманието към нея в книгата си „Българската писменост – известна и
непозната”.
Думата „пишин” се появява само веднъж в записките на Веркович и то не в някоя
песен, а в един от записаните от него разговори по темата за легендарното минало на
българското население от родопския край. Текстът под заглавието „Разговор с помака от с.
Лакавица, Долна махала, за народността” е поместен в том ІІ от сборника на страници 435437. Ето и текстът, предизвикал в мен такова внимание и размисли, след като вече сме
научили от разказа, че Господ изпратил Жива Юда на земята да се омъжи за Сида краля и
да го научи да чете и пише, а тя като го заварила заспал, оставила на бъдещия си жених две
златни чаши със знаците на писмото „...ки пишин (?) да се научи Крале да пее и да
писува...”.
Така възниква въпросът, какво е това нещо „пишин”, което Сида краля трябва да се
научи да чете и пише. Поставен по този начин, въпросът сам подсказва отговора, че пишин
трябва да е някакво писмо, за да може да се учи да се чете и пише. А и от предходния текст
разбираме, че върху златните чаши било написано не нещо друго, а тъкмо знаците на
писмото. В този смисъл можем да сме сигурни, че пишин е именно названието на някакъв
вид писмо. Обстоятелството, че то е записано само върху две чаши подсказва, че найвероятно става въпрос за азбучна писменост, защото всички останали писма имат
значително по-голям брой знаци – със стотици, че и с хиляди.
Сега можем да сме сигурни, че пишин е писменост. И това е много важно. Не помалко важно е, че историята познава подобно азбучно писмо. Говорим за писмото
ПАЙШАЧИ на народа ПИШАЧИ. Най-любопитното е това, че този народ или поне част от
него е живял не другаде, а на територията на древен Пенджаб. Оттук следва и важният
извод, че писмото пишин и азбучното писмо пайшачи, отново и за пореден път свързват
културното наследство на родопските ни деди с далечната индийска земя и история.
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Следователно, странната дума „пишин”, подобно на живата вода абрита, също води към
древната прединдийска култура.
Непознатата дума пишин е силен и убедителен пример за далечната връзка между
старите българи и индийци, защото досега никой нито я е знаел, нито я е изследвал и дори
не я е подозирал. И още по-малко някой е предполагал докъде би отвела тя. Затова си
позволих това отклонение от коледната тема, за да бъде достатъчно ясно, че коледните
песни във „Веда словена”, както и цялата информация в сборника, не са обикновена
измислица. Че става дума за следи от отдавнашна реалност, чиито корени водят към земята
на черна дравидска Индия. Бихме могли да привършим дотук, ако не исках да бъда поубедителен и не очаквах и други важни находки.
Първото важно нещо намираме в „Махабхарата”, където името на пишачите се
свързва с българския етноним. Според „Карнапарва”: „В (реката) Вишапа живеят двама
пишачи на име Бахи и Хлика. Балхиките са техни потомци, а не творение на Праджапати”.
Според митологията самите пишачи са представени като страшни демони трупоядци. В
действителност обаче днес се приема, че става въпрос за древен предарийски народ,
обитавал планината Виндхя и придобил грозната си слава поради упоритата съпротива,
оказал на нашествениците арии. За истинския облик и авторитет на пишачите в древността
можем да съдим от понятието „пишачалока” – „светът на пишачите” – привилегия, която
индийската митология отрежда единствено на йакши и пишачи.38
На второ място от същия текст разбираме, че тези балхики-пишачи живеят в
Пенджаб и още по-точно при р. Вишапа. Интересното е, че тази р. Вишапа се
идентифицира със съвременната р. Рави от Петоречието, т.е. точно с реката, край която се е
издигал някога величественият Харапа. Отделен интерес буди името Вишапа, напомнящо
ни това на бог Вишну и за дървото Вишнету, свързващо земния с небесния свят, по което
Коледа се бил изкачвал на небето.
Трето, от казаното следва, че дедите ни – старите балхики ‒ са живели или в самата
Харапска земя, редом, или сред харапското население, или в непосредствено съседство с
тях. Това напълно правдоподобно обяснява дълбоките следи в народната ни памет от
спомена за чернокожите харапи.
Като оставим настрана работите на Г. Раковски, в наши дни българското присъствие
на полуостров Индостан досега е обсъждано в най-общ план. Пръв П.Добрев повдигна този
въпрос, коментирайки появата му в лицето на старите балхики/бахлики в „Махабхарата” и
„Кама сутра”. Нито той, нито неговите последователи обаче можаха да определят правилно
мястото и времето на царството на цар Кардама и неговия син Ила. Това стори едва Петър
Голийски, успял правилно да разчете древните текстове, като посочи, че родината на
бахликите от „Махабхарата” е Пенджаб, а не Бактрия. Колкото за датирането на тяхното
време, той го свърза не със събитията около епохата на Ашока (ІІІ в.пр.Хр.), а с епохата на
Кришна (1900-1400 г.пр.Хр.) и войната Бхарата. Кога точно са се заселили тук балхиките
не е ясно, можем обаче да бъдем сигурни, че близо 3000 години по-късно българите отново
са описани в Пенджаб. И отново се говори за техния оригинален писмен език. Съобщението
дължим на арабския летописец Ал-Масуди, посетил през Х в. Пенджаб. По това време
дедите ни тук са били известни с името балхара, а не са били вече балхика. И окончанието
АР свидетелства за връзката им с ариите, която при пристигането на последните явно не е
съществувала. Езикът им също вече не е пайшачи. Но и този път ни звучи напълно познато.
Най-любопитното е, че по времето, когато в Симеонова България е процъфтявал Златният
век и Кирилицата, народът балхара в Пенджаб е ползвал писмения език Кириали.
Четвърто, придавам особено значение на обстоятелството, че с името на тези
пишачи-балхики е свързано архаичното писмо пайшачи. Това е нашенското пишин, което
Сида краля трябвало да се научи да чете и пише. Това азбучно писмо води произхода си от
първото азбучно писмо – писмото на йакшите-хиксоси, което свидетелства за тесните
някога връзки на йакши и балхики още на територията на полуостров Индостан, преди
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голямата миграция на запад. Затова не бива да се учудваме на срещата ни с българския
етноним по пътя на миграционната вълна от Индия, през Северна Месопотамия, Близкия
Изток до Египет. Самите балхики-пишачи откриваме в името на народа БАЛХАРИС,
обитавал горните течения на реките Тигър и Ефрат в далечното ІІ хил.пр.Хр. Откриваме го
и в наименованието на р. БАЛИХ (БЕЛИХ) ‒ приток на Ефрат, на чийто бряг е разположен
библейският гр. Харан, както вече отбелязахме. От тук миграционната вълна извежда
патриарха Авраам в търсене на Обетованата земя и го изпраща в Египет. На това дължим
появата на българското име в Библията, на много места по пътя към Египет. И по-рано сме
обсъждали този въпрос и затова тук само бегло ще припомня имената на библейските герои
Билган, Билхан, Билшан, Вилга, Вилгай и Пилха, на Савската царица Балкис (Билкис), на
селището Билха в Ханаан, на езерото Балах в Синай.39
Оттогава и досега етническото ни име се среща навред из арабския свят. Искам да
обърна внимание на нещо, което срещаме днес, но представлява явна следа от събитията, за
които говорим. Понастоящем коптите в Египет ползват в своите свещени писания
бохарския диалект и бохарската-коптска азбука. Върху корицата на бохарската Библия със
златни букви е записано началото от евангелието на Йоан, в което на три места четем
думата ПИСАЖИ, със значение „писанието” или „писаното слово”.40 Можем да съобразим,
че коптите носят името на индийските гупти, че именно определението „бохарски” звучи
близко до „богарски” или „български”, че коптската азбука е удивително близка до нашата
Кирилица и че писажи, т.е. писането на бохарски диалект силно напомня за индийските
пишачи с тяхното писмо пайшачи, достигнало до нашите земи под формата „пишин” и в
съвременния ни език в думи като пиша, писач или писмо.
Надявам се този последен пример да е убедил и най-големите скептици в
жизнеността на разгледаната тук теза и на изследвания проблем. „Веда словена” не е
фалшификат. Тя изобщо не би могла да е фалшификат. Това не е обикновен сборник с
обикновени народни песни. Това е автентично народно творчество, което по своята
същност носи автентична историческа информация, свързана с нашето минало като народ,
за което родната ни съвременна история не разполага с никаква представа. Не критика и
одумки – внимание и упорит труд по разкриването ѝ очаква тя. И моята цел е да направя
първата успешна крачка в разкриването на тази забравена и забранена наша история.

3. ОСНОВНИ МОТИВИ В КОЛЕДНИТЕ ПЕСНИ

3.1.

Безполовото зачатие

Дотук разбрахме, че мотивът с безполовото зачатие засяга трима от героите ни –
Коледа, Христос и Кришна. Споменахме, че той под една или друга форма се среща и при
още дузина древни легендарни герои. Подчертахме, че до голяма степен в резултат на това
границите между образите на Христос и Коледа се размиват, за да се наложи днес
мнението, че става дума за един и същ герой. Ще изследваме малко по-задълбочено този
мотив, за да бъдем сигурни в правдоподобността на изказаното мнение. Вече загатнахме за
древното индийско учение за аватара и е редно да внесем яснота по въпроса. Защото
безполови са и непорочното зачатие, и това при аватара, но не са идентични.
Исус, според каноничните евангелия, е представен като син на Дева Мария,
заченала от Светия Дух. Тоест, Бог Син има за майка земна жена, а мъжкото начало е
представено от абстракцията Свети Дух. Но макар и фикция, мъжкото начало присъства и
39
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това се явява основната разлика между зачатията на Исус и Коледа. Видяхме, че при Коледа
мъжкото начало отсъства и Злата майка зачева или седейки под дървото на Коледа, или
докато пие вода от близкия кладенец. Тази разлика е особено важна и от първостепенно
значение, доколкото тя определя зачатието на Дева Мария като непорочно, без пряк
контакт с мъж. При зачатието на Злата майка липсва каквото и да е полово определено
начало. Дори и „дървото на Коледа” не би следвало да се разглежда като някакъв мъжки
символ, защото става дума за Вишнету – дървото, което свързва земята и небето и по което
Коледа слиза или се качва на небето, сравнявано от митолозите с т.нар.”дърво на живота”.
Цялата конструкция на сюжета около раждането на Коледа е по-опростена и
разбираема, въпреки че и тук чудодейният елемент не е по-слабо представен. В случая
небесният Бог се ражда на земята като земен Бог. И независимо от заплахата да бъде
заловен и убит, божията му природа го предпазва, ту като той литва на небето или се
изкачва по дървото Вишнету, ту като тъмни облаци го скриват от погледите на изпратените
да го погубят слуги. Затова за разлика от Исус, той оцелява и се завръща на небето сам,
едва след като е завършил мисията си, за която е слязъл на земята.
Това е едно от основните различия с индийското учение за аватара. Там Вишну слиза
на земята, прероден в жив човек, и независимо от многобройните и чудодейни подвизи на
земното му превъплъщение Кришна, в края на краищата е убит и умира като всеки земен
човек. Наистина, конструкцията с преродения на земята небесен Бог поставя Коледа много
по-близо до Кришна, отколкото до Исус, но това съвсем не заличава споменатата разлика –
за разлика от Кришна, Коледа е безсмъртен. Затова Кришна повече не се появява и не се
споменава. За разлика от него Коледа си е Бог не само на небето, но и на земята, затова
пропадат всички опити той да бъде убит. Нещо повече, той продължава да слиза на земята
всяка година на празника си, като обхожда къщите, раздавайки справедливост. И това
допълнително го разграничава от Исус, който след възкресението си повече не се завръща
на земята. Във всички случаи църквата всяка година чества Христовото раждане и
възкресението му, а празникът Коледа чества слизането му на земята.
В случая с Коледа има и още нещо, което го различава от Исус и Кришна – неговата
майка. Злата майка е богиня, а не обикновена земна жена. Нейното безполово зачатие не е
непорочното зачатие на Дева Мария от Светия Дух, нито на Деваки от самия Бог Вишну.
При Злата майка става дума за самозачатие. Тя зачева небесния си син, за да го роди като
земен, но и на земята той е Млада Бога, макар че също и млада царя, т.е. земен човек. При
това положение раждането на Коледа, по наше мнение, стои най-близко до представата за
самозачатието. Разглеждаме казаното като свидетелство за неговите самостоятелни и подълбоки корени, тъй като самозачатието е първичната форма на чудотворно зачатие. Така
стигаме до извода, че нито библейският текст, нито индийската митология ни предлагат
най-подходящия за сравнение модел на зачатие, каквото срещаме при Злата майка.
Идеята и вярата в самозачатието е може би най-старата космогонна представа на
човека. Самозаченалата Велика богиня-майка ражда своя първороден син и по този начин
поставя дуалността в природата. Сливането, от своя страна, на Великата богиня-майка със
Сина ѝ в свещен брак поражда останалите богове и хората. Погледнете гръцката митология,
земята Гея поражда небето Уран. Рожби от техния свещен брак са титаните – първото
поколение небесни богове. Те, на свой ред, дават живот на второто поколение богове –
т.нар. олимпийци. Така са поставени нещата в почти всички митологии, ако щете и в
японската, и на тихоокеанските папуаси и на аборигените от о. Мадагаскар. Оттук и
устойчивостта на геоцентричната система, довела до съда на „светата” инквизиция над
Галилео Галилей и до огнената клада на Джордано Бруно.
Нека поясня, че Великата богиня-майка персонифицира хтоничното начало в
природата, а Синът – соларно-ураничното начало. В най-ранните представи тя се
идентифицира с планината-майка, той – със скалистия планински връх, със скалата или
камъка. Оттук и вярата в пещерата-утроба – символ на женското, майчино начало, и
схващането за пещерата като място на произхода, дело на Великата богиня-майка и на
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нейния Син. Пак оттук е и вярата в бога-скала и древната идея у индоевропейските народи,
че хората произлизат от камъка.41
Естествено, в началото двамата паредри, т.е. равнопоставеници, както наричат
Великата богиня-майка и Сина й, са били безименни, но с времето се появяват и имената.
Появява се и многообразието и камъкът, скалата бива заменена с други първостепенни
природни дадености като слънцето или гърма, но и с фолклорния образ на змея. Тя става
Хера, Деметра, Афродита, Хеката, Кибела, Бендида, Парвати, той – Сабазий, Зевс, Аполон,
Дионис, Атис, Адонис, Перун.
Две са основните обредни форми, под които е представен свещеният брак между
Великата богиня-майка и нейния Син. На първо място той се символизира от
съвкуплението на слънчевите лъчи със земните недра (пещерата-утроба). В началото са
били ползвани естествените пещери, но с появата на металите и на металните оръдия на
труда, човекът е започнал да пригажда за нуждите си и други природни обекти, като ги
дообработва. Накрая се е стигнало до цялостното им изграждане. Така се появили
долмените, а с тях и разцветът на мегалитната култура. Втората обредна форма на
съвкуплението при свещения брак е кървавото жертвоприношение. Стичащата се върху
земята кръв на жертвеното животно символизира сливането на човека (царя-жрец) с
майката-земя, за да се постави новото начало и даде богати плодове. Защото царят-жрец в
представите на древния човек е син на Сина на Великата богиня-майка. Следи от тази
древна вяра се откриват навред във фолклора, но най-ярко са изразени те върху самите
мегалитни обекти и особено при т.нар. скално изсечени паметници.42
Това е накратко най-общата картина, когато коментираме самозачатието и тъкмо
нейните контури долавяме в легендата за Коледа. Поради тази причина той не е представен
за син на земна жена, а на самата майка на боговете. Забележете името ѝ само – Злата майка
– майка, като Великата богиня-майка. Странно звучи собственото ѝ име Злата.
Етимологично то насочва към представата за златото – един от най-първите метали,
усвоени от човека, още от времето на енеолита. Да не забравяме, че най-ранните златни
изделия на света бяха открити именно по нашите земи при некропола Варна І от епохата на
средния енеолит (средата на V хил.пр.Хр.) Да не забравяме и неговите благородни
свойства, благодарение на които то не губи присъщия си блясък във времето и като че ли
подсказва идеята за безсмъртието, така присъща за небесните богове и най-вече за тяхната
майка. Това, разбира се, са само догадки, но те като че ли намират своето потвърждение в
гръцкото наименование Христос на юдейския Исус. Защото какъвто и смисъл и тълкувание
да дава понастоящем църквата, хрисос/хризос на гръцки език означава злато. А Христос бе
представян тъкмо за Бог Син.
Случайно ли е тогава името Злата, давано на Великата богиня-майка от населението
по българската земя, включително и в родопския край? Откъде знае то всичко това, за което
нито ние, нито съвременната наука имаме някаква представа? А оказва се, че името Злата
дава израз на безценността, безсмъртието и древността на своята героиня, подобно на
скъпоценното и непроменящо се злато. Тогава, какво по-подходящо име за майката на
небесните богове – Великата богиня-майка? Забележете и къде слиза тя от небето – не в
града, не на полето, а в планината. И това ли е случайно? Защото нали говорим за
самозачатието на планината-майка? Точно тук тя е заченала или по-точно самозаченала
своя Млада Бога Коледа. А раждането му „долу на полету” само подчертава мястото на
планината в сценария. Защото няма друго обяснение тя да зачева на едно място, за да ходи
да ражда на друго.
Вгледайте се и в името Коледа. Колкото и странно да звучи на пръв поглед, то като
във фокус е събрало представата за слънчевия Син (коло у скитите от съседните ни земи по
северното Причерноморие означава слънце); името на техния родоначалник Колакс
41
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(Колаксай) се превежда като цар Слънце; колелото и колесницата са основни слънчеви
символи; календарът проследява годишния природен кръговрат; френското колона означава
издигнат каменен стълб и напомня за монолитните египетски обелиски, които могат да
бъдат разглеждани като разновидност на мегалитните менхири и разбира се, глаголът коля
изразява действието, пряко свързано с жертвоприношението на сакралното животно –
свещения обред – символ на сливането на Великата богиня-майка и нейния Син. Това
обяснява задължителния курбан – „бяло пиле” на Коледния празник, защото без него, как
би могло да се посреща раждането на новото слънце? Сега разбираме мястото на курбана в
Коледния ритуал, както и това, кой е автентичният ритуал – с курбана, както е в песните от
„Веда словена”, или без такъв, каквато е църковната традиция. Разбираме, че езическият
Коледа е празник не на някакъв измислен герой, а рожденият ден на Сина на Великата
богиня-майка. Защото той е представен именно като Бог Син. И това, че Вишну е негов поголям брат, с нищо не променя нещата, защото е само брат, но не и баща. А и Злата майка
го е самозаченала – досущ като в древната вяра на самозачеването.
Така, съпоставяйки безполовото зачеване на Дева Мария, Деваки и Злата майка,
разбираме колко по-близко е зачеването на Коледа със самозачеването на Великата богинямайка. Разбираме, че зад образа на скромната и сговорчива Злата майка стои самата Велика
богиня-майка. Че Коледа – Богът, с чийто празник начева новото слънце, новата година и
новият живот, отговаря най-силно на Сина на Великата богиня-майка. Че мотивът с
безполовото ѝ зачатие стои най-близо до самозачатието. А моделът на легендата за Коледа
почти изцяло съответства на древната вяра за равнопоставениците-паредри.
И така, изследвайки мотива с безполовото зачатие на Злата майка с Коледа, дотук
ние изяснихме най-близкия модел, до който се доближава той. Уточнихме, че това е
древната вяра в самозачатието на Великата богиня-майка и последвалия свещен брак между
нея и нейния божествен Син. Да се опитаме сега да определим мястото и времето, където и
когато е възникнала тази вяра, ако искаме да разкрием докрай корените на легендата за
Коледа.
Смята се, че вярата в паредрите-равнопоставеници – Великата богиня-майка и
нейния Син ‒ е възникнала в трако-фригийската контактна зона. Това мнение се налага от
изследователите археолози, етнографи-фолклористи и митолози. Според тази вяра човекът
е продукт от техния свещен брак. Самата идея, че човекът е произлязъл от камъка, се
свързва с представите на индоевропейските народи и може да се открие в писмените
източници. Специалистите твърдят, че вярата в камъка – скалата – планината е най-силно
изразена в приморските средиземноморски и черноморски области и това намира израз в
мегалитната култура. Странното тук е датирането на тази култура – ІІІ-ІІ хил.пр.Хр. Редно е
да въведем някои уточнения, за да си изясним тоя спорен и неясен въпрос.43
Да започнем с типовете мегалитни обекти. Обикновено под понятието мегалити се
разбират различните видове долмени, менхири и кромлехи. Първите водят името си от
бретонското тол = маса и мен = камък и представляват каменни маси или по-точно каменни
помещения, изградени от монолитни каменни плочи (с развитието на архитектурната
мисъл започват да се градят и долмени, чиито стени са от по две или три плочи) и
затрупани с пръст или по-дребни камъни до оформянето на могила. Менхирите (от
бретонското мен = камък и хир = дълъг) представляват големи, единични, изправени в
земята камъни, а кромлехите (от кром = кръг и лех = камък) - групи от камъни, подредени
в кръг или елипса. Към тези основни форми мегалити съвременните археолози допълват и
цистовите гробници, изградени от каменни плочи, а някои включват и каменните крепости,
строени от тежки каменни блокове без спойка.
Липсва яснота относно т.нар. скално изсечени паметници, въпреки че те също
представляват мегалитни обекти. Не ми е известна причината, поради която те са
пренебрегвани в световната литература и мога само да допускам, че това е резултат от по43
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слабото им представяне в сравнение с многобройните типове мегалити, които изброих.
Специално у нас те съвсем не са малко на брой, а наред с това и обекти като каменния град
Перперек, пещерата „Вулвата”, скалното плато Белинташ или светилището при с.Татул
покоряват със своята импозантност и уникалност. Наред с това сред тях се откриват и
такива от епохата на енеолита и дори на неолита, т.е. много по-древни и от най-древните
класически мегалити, което им придава по-особено място в системата от мегалитни обекти,
мястото на пионери на мегалитната култура. Поради това смятам, че скално изсечените
паметници имат правото на самостоятелно съществуване и заслужават специалното
отношение на археолозите. А дали те ще бъдат разглеждани в едно с останалите мегалити,
или ще бъдат обособени в самостоятелна група, и освен за мегалитна култура ще се
заговори и за скална култура, това нека те решат.
Характерно за скално изсечените паметници е това, че са масивни естествени скални
образувания, подложени на допълнителна обработка, дело на човека, който е сякъл или
дълбал скалата до пригаждането ѝ за неговите потребности и цели. Общото за всички тях е
видимото им подчинение във вярата на Равнопоставениците. Това личи от всеки детайл,
видимо свързан с мистериалните обредни практики, изразяващи сливането в свещен брак
на Великата богиня-майка и нейния Син, било то чрез култа към слънцето или огъня, било
чрез кървавото жертвоприношение. Важно е да отбележим, че точно скално изсечените
паметници са свидетелство не само за наличието на вярата в Равнопоставениците на
Балканите, но и за нейното възникване тук. Да не забравяме, че тъкмо Източните Балкани
са рожденото място на световната металургия. За какво каменоделство би могло да се
говори, без наличието на подходящите метални сечива? Неслучайно мегалитната култура
възниква логично след появата на първите метали. И това става не някъде другаде, а
именно тук, в земите на Източните Балкани. Именно в селищните могили от енеолитно
време по приморските български територии могат да се открият стотици еднотипни
керамични фигурки на възпълничка жена в зряла възраст, изразяващи преклонението пред
Великата богиня-майка. Но да не забравяме и най-старото име на Тракия – Перке, където
древният индоевропейски корен ПЕР/ПИР носи значението на камък, скала, скалист връх
или планински връх, бряг, възвишение и дори планина. Ето ги и двамата паредри – единия
откриваме в името на древната земя, другия - в скално изсечените паметници, пръснати из
нея.44
Не е известно кога точно се е появило това име, освен че е предхождало името
Тракия, но затова пък керамичните фигурки с Великата богиня-майка са безусловно от
времето на първите метали и на най-ранните скално изсечени светилища. Знаем, че точно
през енеолита в земите ни се появяват първите облечени във власт царе-жреци – синове на
Сина и Великата богиня-майка, че от това време е първото злато и първите писмени знаци.
Да се чудим ли тогава, къде и кога е възникнала тази най-стара вяра в самозачатието и
култа към божествените паредри? Явно и логично, техните корени следва да се търсят тук,
по времето на енеолита, а не някъде из Средиземноморието, както приемат учените. Това
другите може и да не знаят, но българските археолози са наясно по въпроса. „България все
още не е свободна страна” ‒ бе казал година преди кончината си „Златният” Иван,
археологът, открил за света най-древното обработено злато от Варненския халколитен
некропол.
Именно култа към Сина на Великата богиня-майка иде да ни покаже името Перке.
Това е неговата родина. Това е страната, откъдето той е тръгнал по света, за да го открием
по-късно по земите на източното Средиземноморие, и на Егейските острови, и в древна
Анатолия. Защо говорим за трако-фригийска контактна зона, ако не кажем, че фригите в
действителност са също с балкански корени – потомци на бригите-прики, хората от
страната Перке? Ето откъде водят началото си сходствата в култовете и културите на това
44
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някога балканско население, с останалите балканци. Тъкмо те – наследниците на
балканските прики са преки потомци на народа, приел името на Сина на Великата богинямайка. Затова откриваме името му в имената на различни и многобройни планини, народи,
селища, божества и герои – легендарни и реални. Перке е името на страната, а народът ѝ се
нарича прики или бриги. Тук се извисяват върховете на Пирин и Бермион (забележете
съвременното ѝ „гръцко” име – Кара Камен – от камък, скала), на Бертиск и Перистер – все
планини в Югоизточна Тракия, на родопските върхове Персенк и Перелик. Забележете, че и
Персенк, и Перелик са двойни върхове – Голям и Малък Персенк, Голям и Малък Перелик
– два по два един до друг, както са поставяни и троновете на паредрите в скално изсечените
паметници при с. Татул и Перперек. Да не пропуснем и планината Перион в Тесалия.
Обърнете внимание на името Перистер. То явно включва в себе си корена ПЕР –
камък, а втората му част – истер, истерус или хистерус на гръцки означава матка, т.е.
утроба. Не отразява ли тогава това име свещения брак между Пер ‒ сина-камък и утробатаистерус? И не се ли подкрепя тази интерпретация от съвременното име на планината –
Баба? Защо Баба, бихме попитали ние? Коя баба? Ами това е познатата ни стара майка –
Великата богиня-майка. У нас се намират цели пет планински върха с това име – един в
Рила, три в Стара планина и един в Родопите. И забележете, трите са все в един район – в
Златишко-Етрополския Балкан, в подножието на който се гушат градчетата Пирдоп и
Златица. Златица, като Злата – българското народно име на майката на небесните богове. И
Пирдоп, от ПИР/ПЕР – камък, скала.
Особен интерес буди името на каменния град Перперек. Това е истинското име на
града-светилище, а не Перперикон, както набързо го погърчиха богопомазани парвенюта.
Защото Перперек никога не е бил нито в Елада, нито в Гърция, а наблизо течащата река и
днес носи името Перперек. За тях българските и тракийски старини нямат стойност, както
многократно са го доказвали. Друго е като му поставиш чуждата емблема – трийсетте
сребърника са им в кърпа вързани. Следват „научни” титли, световно признание,
задгранични командировки, вечната слава… на Юда.
За нас името Перперек е интересно с това, че е съставено от непосредственото
двукратно повторение на корена ПЕР. Любопитното е, че разновидност от същия корен
откриваме в индийския език, където барбара означава човек, който говори неразбрано или
на неразбираем, т.е. на чужд език. По-късно думата влиза в гръцкия език под формата
варвари, като се влага в съдържанието ѝ отрицателен елемент и гърците започват да
наричат така всички хора и народи, които не говорят техния език. Това отношение с
времето прераства в тенденция и елинизираните римляни придават на думата значението на
груб, некултурен, див. Много по-близко до оригиналното индийско значение на думата
може да откриете в българския език под формата бъбря, бърборя или бърборко, където ѝ се
придава значението на човек, който говори трудноразбираемо.
И така, корена на името Перперек откриваме в индийска, в старогръцка и в
българска езикова среда с почти еднакво съдържание и се питаме, възможно ли е някаква
връзка между
името на нашия белокаменен град и споменатите индийски думи?
Категоричният отговор е невъзможен, но намираме въпроса за перспективен. Защото името
на балканските бриги, заселили през ІІ хил. пр. Хр. Мала Азия под името фриги, откриваме
и в индийската митология в името на божествения Бхригу и на неговия народ. Особено
интересна намираме в това отношение интерпретацията на Дж. Хюит относно заглавието на
втората мандала на Ригведа, което говори за миграцията на тракийските бриги в Индия,
наречени тук „синовете на Бхригу”, след като са минали през територията на Мидия 45 –
страна, станала известна на историята от Х в. пр. Хр. Тази древна страна е разположена
значително пò на изток от Фригия, но затова пък носи името на всеизвестния фригийски
цар Мидас – владетелят, извел бригите от тяхната балканска родина, който ги заселил в
Мала Азия. Мидите имат не само свои съименници на Балканите, но тези балкански миди
45
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са известни като родственици на местните бриги.46 Забележете, че точно там, където са
уседнали азиатските меди, се появяват древните перси, чието име отново ни връща към
представата за скала, камък, планина посредством корена ПЕР.
По повод името на белокаменния Перперек, да си припомним златните перпери,
сечени след ХІІ в. във Византия, Черна гора и Дубровник. Жалко само дето в „Кратка
българска енциклопедия”, писана през 60-те години на миналия век, са пропуснали да
напишат, че перпери са се секли и във Второто българско царство. Този пример ни връща
към жизнеността на култа към паредрите-равнопоставеници и чрез названието на монетите,
в което откриваме името на Сина-скала, свързан със златото. Великата богиня-майка
родопските ни песни наричат Злата майка.
Няма да изброявам всички имена на древни и съвременни селища, изградени върху
корена ПЕР (ПИР, БЕР, БИР), нито пък на многобройните антични герои с подобни имена.
Само ще кажа, че са наистина много. Ще спомена единствено широко известните в
иранската митология духове с наименованието ПЕРИ, навлезли широко в митологиите и на
тюркските, и на дардоезичните народи от северните области на Афганистан, Пакистан и
Индия. Това са духове с образите на хора или животни, по-често женски. Те в някои случаи
са добри, а в други зли, но помагали в гаданията на магьосниците-колдуни, наричани тук
ПЕРИБАНДИ или ПЕРИАФСИ.
Този последен пример маркира последната отсечка от пътя на балканските бриги
към древна Индия. Явно хипотезата на Джон Хюит, че хората от народа на Бхригу са
потомци на бригите заслужава внимание, след като наредени едно след друго, имената на
бриги и фриги, на Мидас и мидяни, на перси и пери отвеждат от Балканите точно до Индия.
Няма да сме изчерпали темата, ако не споменем и многобройните видове скални
минерали и руди с названия, включващи корена ПЕР. Това са искрящият железен пирит,
мангановата руда пиролузит, скалистите берил и пироксен, магмените скални образувания
перидотит и перлит, сплавта на мед и цинк ‒ пиринч и безценната перла. Пир на гръцки
означава огън, а нали огънят превръща камъка в метали, сплави и вулканични образувания?
И пак при гърците намираме думата пирамида, използвана в геометрията за изобразяването
на фигури, наподобяващи планинските възвишения и върхове, но и за обозначаване на
мегалитните гробници в Египет.
Самостоятелна група думи с корена ПЕР се свързва с представата за личност:
персона – човек независим и самостоятелен, със собствено лице, пер – благородническа
титла и перфектен – съвършен, отличен, напомнящ косвено за Сина-скала на планинатамайка.
Всички тези многобройни примери свидетелстват твърде убедително за това, че
вярата в самозачатието на планината-майка и нейния свещен брак със Сина-скала има
дълбоки корени на родна земя. Плътно свързана с мегалитната култура, тук тя води
корените си от нейната първа и най-ранна фаза в развитието ѝ – т.нар. скална култура. И
това съвсем не е във времето на желязната епоха, както се твърди, нито дори на бронзовата.
Времето на скалните паметници при Белинташ, Харман кая 47 и други родопски храмови
комплекси достига медно-каменната епоха (V хил. пр. Хр.), а белокаменният Перперек – до
неолита (VІ хил. пр. Хр.)48 В това вече би следвало да сме се убедили. Дотук съзнателно се
въздържах да коментирам носителите на тази култура. Затова е редно сега да се спрем и на
тях.
Казах, че най-старото известно наименование на Тракия е Перке или може би Берге.
Изяснихме, че населението ѝ са познатите на историята прики или бриги. Както се твърди,
в началото на ХІІІ в.пр.Хр. част от тези прики-бриги напуснали земите на Югоизточна
Тракия, преминали Хелеспонта (Дарданелите) и като фриги заселили малоазиатското
крайбрежие. По-горе проследихме отделните последователни етапи по пътя на
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преселниците при придвижването им на изток, към древна Индия. И подкрепихме тезата, че
бригите-фриги се появили в Индия под името „синовете на Бхригу”, както са записани те в
„Ригведа”. Допускам, че народът на Бхригу е идентичен и с бриките-врики (вркани),
срещани също във ведите.
Връщам се на въпроса за бригите-фриги и народа на Бхригу поради обстоятелството,
че в техните имена може би е отразен българският етноним. Пръв П.Добрев обърна
внимание на една твърде любопитна езикова особеност. Според тази особеност,
звукосъчетанието ЪЛ в думи от българския език приема формата РИ в езиците на някои
индоевропейски народи, като например при талишите от поречието на р. Булгар-чай или
памирците. В санскрит думи като врика, брика, зрит, стриба, дригу съответстват на
българските вълк, бълха, жълт, стълба, дълго. Ето защо името бриги би могло да се
трансформира в бълги, т.е. в българи.49 Така, неочаквано и за самите нас, древното име на
Тракия – Перке се превърна в собственото ни народностно име. Потвърждение на същото
откриваме и в мнението, че индийското понятие „брахман” е съпоставимо с
индоевропейското bhelg’h, bholg’h,50 свързващо широко разпространено индийско понятие
с корена на българския етноним. То пък носи представата за скалния връх, персонифициран
от Сина на Великата богиня-майка и така достигаме до епохата на първите метали –
енеолита, на мегалитната и предходната ѝ скална култура, на култа към двамата паредри и
вярата в самозачатието.
Подобна препратка към българския етноним откриваме и в още един случай. Към
него ни отпращат и споменатите духове-пери. Според предания, свързани с народа тагчи,
т.е. „планинците” в Памир, те били много красиви, защото произлизали от перите.
Въпросът е, че самите тагчи наричат себе си с името БУЛХОР или БОЛОР. 51 И в това
Булхор за никого не е трудно да открие българското име. В езика на този народ думи като
татко, майка, кака, бати, чичо, стрина, булка, чина, обръщението бай, къц (къс), къща,
тънък, тъжай (тъжен), мънък (мъничък), въж (въже), тъх (дъх) и пр. означават същото,
каквото и в българския език.52
Ще предложа и трети пример. Според някои автори приките-бриги са представяни за
потомци на далеч по-ранните пеласги. Да уточним, името на траките се появява за пръв път
у Омир във връзка с Троянската война и то може да се проследи по времето на т.нар.
желязна епоха. Бригите като техни предшественици би следвало да отнесем към времето на
предхождащата я бронзова епоха или поне за времето на втората ѝ половина, въпреки че
името им в античната литература се появява за пръв път, отнесено към събития от V
в.пр.Хр. Обстоятелството, че миграцията им в Мала Азия се датира около 1200 г.пр.Хр.
свидетелства, че пеласгите трябва да са съществували много преди посоченото време. За
науката дълго време те са били един призрачен народ, въпреки че са добре известни на
античните автори и за тяхната древност са били използвани определения като
„автохтонни”, „хора преди потопа” или „проселениди” – хора, живели преди появата на
луната.
Не зная кога се е появила луната в представата на древногръцката философска мисъл
и за кой потоп от трите в гръцката митология става въпрос, но никога не съм крил
любопитството си към тяхното име. Защото не са малко съвременните автори, които
разпознават в него и особено във формата му пеларги нашето етническо име.
Тази смела хипотеза може да изглежда екзотична, но случайно или не, в езика ни се
срещат отделни думи, чиито корени отвеждат към все още слабо известния пеласгийски
език, при това без задължителното посредничество на гръцкия. Такива думи са: дросос –
роса, селис – място за сядане, село, селище; сито – жито; сал – сол, солен; селас – светло;
Добрев, П. Необясненото и необикновеното в ранната българска история. С., 1993, с.121; Добрев,
П. История на българската държавност. С., 1995, 33-34.
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тачас – бърза, тича; балиос – бял и разбира се, пиргос и пергамон – думи, включващи
обсъждания корен ПЕР/ПИР и означаващи каменна крепост или каменна кула. 53 Най-голям
интерес предизвиква безспорно думата БАЛГЕН, която е изградена изцяло върху корена на
българския етноним и представлява определение със значението „блестящ”, „сияещ”,
давано на управляващия монарх.54 Веднага искам да подчертая, че думите балиос и балген
започват с непознатия за гърците звук Б, с който започва и българското име. А специално
думата сито ни отпраща към същата дума, със същото значение, срещана в песните на
„Веда словена” и към името на Ситска земя, както е наречена родината ни тук, но и далече
на изток, в Централна Азия. Така до БРИГИТЕ-БЪЛГИ и народа БУЛХОР сега се нареждат
и древните ПЕЛАСГИ-ПЕЛАРГИ с тяхното прозвище/титла – БАЛГЕН. Странно, но факт.
Така, тръгвайки от мотива за самозачатието на Злата майка с Коледа – Млада Бога от
Коледния цикъл песни в сборника „Веда словена” и минавайки през най-ранните вяра и
култ на човека, през скалната и мегалитна култура и през името на скалата-Син и неговата
родина Перке (Берге), през името на народа му прики-бриги-фриги, стигаме до българския
етноним. Да припомня, че с думата БИЛГА древните шумери наричат своите
родоначалници-праотци.

3.2.

Пещерата на полето

Непорочното зачатие като специфичен мотив в легендата за Коледа ни позволи да
разгледаме образа му в единство с други два популярни образа – тези на Исус Христос и на
многоженеца Кришна. Нещо повече, в хода на самото изследване допълнихме и образа на
никому неизвестния земен герой Ведю Крусна. Това ни позволи да определим мястото, до
което водят дълбоките корени на чудноватия мотив. Защото връзката на нашенския чобан
Крусна с Кришна води със сигурност към Индия. Затова непорочното зачатие на Коледа е
логично да отнесем също там. В това ни убеждава и мотивът със слизането и възкачването
отново на небето, което Коледа прави всяка година и отново отвежда до индийското учение
за аватара. Затова гледам скептично на тезата, че Коледа е едно простонародно заимстване
от образа на Исус. Още повече, предвид богатия и дълбоко отличаващ се ритаул,
съпътстващ Коледовден според „Веда словена”, и църковния канон, както изяснихме. Както
и поради ред други причини, от които ще спомена единствено изкуствената и добре
известна смяна в датата на Христовото рождение, чествано до ІV в. на 6-ти януари и едва
след това на 25-ти декември, като и досега автокефалните църкви не могат да се разберат
коя точно от двете дати е правилната.
Дотук ни доведе анализът за непорочното зачатие, отнесено към Коледа. Сега да
насочим вниманието си към втория чудотворен мотив от легендата – раждането в пещерата.
Той свързва в едно трима от нашите герои – Коледа, Христос и Ведю Крусна. И намирам
това за достатъчно основание да потърсим мястото и ролята на пещерата при чудодейните
раждания.
Като природна даденост пещерите представляват големи кухини в горните пластове
на земната кора, свързани с повърхността ѝ посредством входни отверстия. Като такива те
дълги хилядолетия са играли ролята на естествени природни укрития за първобитните хора.
И не е нужно да ходим надалеч, за да проследим ролята на пещерите в развитието на човека
от първата му поява на Европейския континент. Достатъчно е да надникнем в „Козарника”
(Белоградчишко), за да проследим историята на първобитния човек, като се започне от
т.нар. хомо еректус (изправения човек) и се мине през неандерталеца, та до съвременния
хомосапиенс. Артефактите от човешка дейност, открити при археологическите проучвания
53
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на пещерата от последните години, позволяват датирането на най-ранните от тях отпреди
1 600 000 години. Това безспорно са следи от най-ранното заселване на човека в Европа, но
работата продължава към все по-стари и по-стари археологически слоеве.
Мустерската култура от средния палеолит по нашите земи (120000 - 40000 г.пр.Хр.),
дело на неандерталеца, е най-добре проследена именно в пещери като „Бачо Киро”,
„Самуилица” ІІ, Топчик и Деветашката пещера. „Магурата” с уникалните си скални
рисунки и надписи е приютявала предците ни през епохите на енеолита, целия бронз и
желязната ера.
Първоначално пещерите са задоволявали битовите потребности на човека от
каменната ера. В този смисъл те са играли съществена роля в най-ранните етапи от
човешката история, служили на първобитните хора като единствени укрития и убежища,
давали им нужната сигурност пред капризите на природните стихии и опасните диви
зверове. Във времето, когато хората вече са били в състояние да си строят сами жилища,
пещерите са загубили тази си функция. Поради тесните си здрави връзки с живота, те са
оставили дълготрайни следи в съзнанието и паметта на древния човек. В епохата на
неолита, в продължение на столетия и хилядолетия след това, пещерите са били натоварени
вече с нови функции, свързани с духовния му живот. В резултат на това те са били
превърнати в светилища и приемани за обиталища на различни божества. Старият дом
постепенно се е превърнал в храм. И е дошло времето, когато хората са започнали сами да
ги строят, за да са по-близо и по-леснодостъпни за тях. Появили са се първите изкуствени
пещери, дело на човешката ръка.
Уникална в това отношение е пещерата „Утробата”, наричана още „Вулвата”, в
Кърджалийско. Това е естествена пещера в карстов терен. Естествената ѝ дълбочина е била
16 м, но пукнатината е допълнително издълбана още 6 м, достигайки обща дълбочина на
камерата 22 м. Географски е доста точно ориентирана север-юг и това се оказва от
съществено значение за функциите ѝ. „Утробата” е не само единствена такава пещера и
светът не познава втора подобна, но тя е и своеобразен венец в развитието на човешките
познания, мисъл и умения. Тя е пример за това как човешкият гений е превърнал една
естествена природна даденост в паметник на културата. И забележете, кога е станало това –
в предгръцката епоха, в земите на „дивите” и „безписмени” траки, наричани от гърците
„варвари”. Но за какво става дума?
Пещерата носи съвременното си име от това, че вътрешната ѝ архитектура силно
напомня по вида си женската утроба. Дъното ѝ е изсечено под формата на матка, а над
входа специален процеп придава формата на фалос на проекцията на преминаващата през
него слънчева светлина върху пода на пещерата. Представата за полов акт и оплождане се
подсилва допълнително от ефекта на стичащата се постоянно по стените на пещерата
струйки вода – символ на оплождащата семенна течност. И това е единствената природна
вода за района.55
Дължината на слънчевия фалос зависи единствено от височината на слънцето. Найкъс е той в деня на лятното слънцестоене – около 11,5 м. След това, с всеки изминат ден
започва да нараства, първоначално почти невидимо, а след това все по-осезателно и приема
най-големия си размер в деня на зимното слънцестоене. По обед, около 12 часа фалосът
достига близо 21 м и е само на 1,10 м от основата на олтара. Астрономите са изчислили, че
в периода 2000-1000 г.пр.Хр., когато се предполага, че е било изготвено величавото
каменно съоръжение, слънчевият фалос е достигал на 40 см от основата на олтара. Странно,
но никой не се е досетил да изчисли, кога той е стигал самия олтар, защото това би
посочило истинското време на създаването й. Жалко, че и в този случай се робува на нечии
субективни оценки, спуснати като директива. От 22 декември слънчевият фалос започва да
намалява, за да стигне в максимално свитото си състояние отново малко над 11 м. дължина,
в деня на новото лятно слънцестоене. Така в рамките на годината той нараства с близо 10 м,
като прониква дълбоко в земната утроба, опложда я, когато е приел най-големия си размер
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в деня на зимното слънцестоене и отново се свива до първоначалната си дължина.
Имитацията с половия акт е поразителна по своята нагледност. И така, всяка година двете
основни календарни точки фиксират началото и края на космическия полов акт между
небесния слънчев фалос и земната каменна утроба.56 Всичко казано дотук за планината или
пещерата като олицетворение на Великата богиня майка и за нейния скалист или слънчев
Син, както и за техния свещен брак, в случая с „Вулвата” може директно да се наблюдава.
И едва ли са много по света мегалитните паметници, които могат да ѝ съперничат по своите
мащаби, замисъл и нагледност.
Представянето на „Утробата” няма да е завършено, ако не споменем и издълбания
във вътрешността ѝ купол. Благодарение на него и на тънкия процеп, минаващ през целия
пещерен свод, пещерата се превръща в своеобразно акустично съоръжение. Ниските
тонове, произведени в пещерата от човешки глас или инструмент, карат цялата пещера да
вибрира и да издава навън гърмящи звуци, които подхванати от ехото заливат простора.
Безспорно „Утробата” е най-забележителният пример за култово-религиозните
функции на пещерата. Изпълняването на тия функции превръщат пещерите в основен обект
в митологиите и вярванията на много народи в древния свят.
„В митологичната традиция пещерата е олицетворение на вътрешното и скритото и
противостои на света извън нея, подобно на невидимото-видимото. Тя често изпълнява
ролята на дом, но по-скоро е място за укриване от опасност или за предаване в аскеза... Тя
служи като място за погребване, въпреки че е противопоставяна на гроба и на подземното
царство на мъртвите... Пещерата е сакрално убежище и укритие. В японската митология тя
служи за укритие на слънчевата богиня Аматерасу, предизвикало студ, мрак и мраз на
земята. В библейската традиция в пещери нееднократно се укриват царе, пророци,
отшелници, включително и самият цар Давид. В различните култури по света пещерата е
място на спящи крале и принцове, на красавици и царски дъщери... Особен мотив е
укриването в пещерата на чудовища и животни, на ветрове, облаци, дъждове и различни
смъртоносни и разрушителни стихии, но и на носители на плодородието...
Пещерата е лоно на земята, нейна вагина, детеродно място и едновременно с това –
гробище. Според апокрифното евангелие на Тома, Исус се е родил в пещера. Пак за същото
свидетелства и апокрифната книга на брат му Яков. В пещерата се оттегля и умиращият и
възкръсващ бог на плодородието. Най-ранен пример за връзката пещера-смърт-възкресение
се явява наскалната палеолитична живопис в пещери (преди ХХVІ-ХХ хил.пр.Хр., по
времето на т.нар. Граветски период, б.а.) Сливането в образа на пещерата на идеите за
живота, смъртта и възкресението обяснява причината, поради която пещерите често са били
ползвани за светилища и защо ранните християнски църкви са били строени с вид на
пещери, както и пещерния вид на олтарната абсида в съчетанието ѝ с конха.” 57
Особено впечатление в цитираната статия за пещерата прави значението, което
древният човек ѝ отдава при раждането и възкресението на хората и боговете. Вече
разбрахме, че тримата от нашите герои също са раждани в пещера. Затова нека проследим
по-подробно как е представена пещерата в песните от „Веда словена”.
Справката от осемнайсетте разгледани песни, посветени на Коледа показва, че
думата „пещера” се споменава общо петдесет и пет пъти. При това разпределението по
песни е твърде избирателно и неравномерно. При първите десет песни, свързани най-вече с
Коледовия ритуал, тя се среща едва осем пъти, като във всички случаи се свързва с името
на Бела змея – там, където е неговото убежище, където се събират белите пилци, за да ги
храни и опазва той, където ходят юнаците да ги ловят за Коледния бъдник. На два пъти
пещерата се споменава в една от обредните песни и по-специално в песен Пр. 3 като място,
където Злата майка е родила Коледа. В другите три песни от цикъла не се споменава
нищичко за нея. Останалите четиридесет и пет пъти, когато се споменава думата пещера, са
Стоев, А. Пещерата е астрономически уред, древен календар и култов обект ‒ сп. Осем, 2009,
№ 2, 34-35.
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в песните П. 11 (осем пъти), П. 12 (двадесет и три пъти), П. 13 (два пъти) и П. 14
(дванадесет пъти).
Тази неравномерност при появата на пещерата в песните, по мое мнение говори за
една избирателност, свързана най-вече с определени епизоди от действието в легендата.
Навсякъде в тези песни пещерата се свързва с укриването на Злата майка в нея и раждането
на Коледа тук. Еднократно се споменава, че свети Ангел е превърнал пещерата с
вълшебната си тояга в златен кладенец. Най-впечатляващо намирам мястото, където е
разположена пещерата. Защото тя се оказва не някъде из планината или гората, както може
да се очаква, а „долу в полето”. Това във всички случаи звучи невероятно, защото каква
пещера може да има в ниското, на равното поле. Тук и камъните са малко, камо ли
откриването на някое масивно скално образувание с пещера във вътрешността си. Това
твърдение е толкова алогично и несъстоятелно, че изисква по-специално внимание и
задълбочено разглеждане.
В песен П. 12 този странен мотив се среща на четири места, сякаш певецът ‒ сам
разбрал неговата нелепост, иска да ни убеди в достоверността на текста. При първия текст
свети Ангел слиза от небето на полето и намира Злата майка долу в пещерата: „та си прати
свети Ангел,/ та си слезе на полету,/ намери си Злата майка/.../ тука долу ф пещерата;” (стих
126-128, 131). Втори път мотивът е отнесен към мястото, където Коледа Бога се е родил и
звучи дори още по-определено и категорично от първия: „На поле са Бога родил,/ родил ми
са малку дете,/ малку дете ф пещерата;” (стих 238-240). За трети път мотивът се споменава
по повод на тримата царе-биларе (гадатели), тръгнали да търсят новородения „млада царе”:
„Застанала ясна зора,/ застанала на полету,/ на полету ф пещерата,” (стих 262-264). За
последен път темата се споменава, когато тримата царе се срещат с местния Харапски цар и
му разказват за раждането на млада Бога, млада царя: „Хай, ти, Харапски кралю,/ зер ти
йоще ни знаеш?/ Тука долу на полету,/ на полету ф пещерата,/ родилу са малку дете/...”
(стих 317-321).
И така, песен П.12 не ни оставя никакво съмнение за това, че пещерата, където се е
родил Коледа, се е намирала на полето в Харапската земя. Но да видим как този мотив е
разработен в П.13. Тук го срещаме в думите на Жива Юда: „Мале ле, Злата мале/ ... / я си
ми слези на поле,/ на поле, мале, ф Харапската земе/ да си родиш малку дете,” (стих 378,
381-383). От този текст не става ясно, че Коледа се е родил в пещера, но допълнен от
стихове 401-403, нещата се изясняват: „Хаде ми, мале, хаде,/ тука ми долу ф
пещерата,/малку си дете раждаш,/...”
Мотивът с пещерата на полето откриваме и в песен П.14. Тук Жива Юда подканя
малките деца да отидат и поздравят млада царе, млада Бога: „Хаде ми, вие на поле,/ на поле
фаф пещере,/ млада са царе роди,/...” (стих 13-15). Втори път той се появява в песента,
когато Злата майка накарала малките деца да научат песен, която като се върнат у дома да
я пеят, та всички да я чуят: „Царю ле, Харапски кралю/ хаде ми, царю, излези/ тука ми долу
на поле,/ на поле, царе, фаф пещере./ Злата си майка... Бога родила ...” (стих 152-158). И
последният текст се повтаря вече в песента на децата, станала причина за гнева на краля и
масовото им избиване.
Цитираните текстове са категорични – не сме се подлъгали. Злата майка ражда
Коледа Млада Бога „тука долу на полето ф пещерата”. Но дори и след като сме се убедили
в казаното, то съвсем не ни помага да си обясним причината за странната ситуация.
Все пак обяснение намираме. Само че в съвсем друга песен от сборника – в
„Сонцева женитба со мома Вълкана”. Тук научаваме, че когато Синдже крале (чедото на
мома Вълкана и слънцето/ пораснал, решил да отведе младите моми и юнаци да живеят на
ново място – „...на земе плодувита/ таму тие пещери да си градет,/ и да сеет бели билки
плодувити/...” (стих 884-886). А като допълним, че тази нова „земе плодувита” е широкото
Дунавско поле, разбираме, че пещерата е наистина долу в полето. И е там не заради
каменистия, подходящ за откриването на естествена пещера терен, а въпреки тези условия.
Защото пещерата е изкуствена! Тя е дело на човешките знания, умения и воля. Защо обаче е
построена тук, разбираме едва сега. Научаваме го от изпятата легенда за Коледа. Пещерата
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долу в полето се оказва изкуствена. В науката подобни каменни пещери (камници) са
известни под името „долмени”. И тук му е мястото да кажем, че народът ни и днес нарича
долмените „пещери”. 58
Важното, което трябва да знаем на първо място за долмените е, че те представляват
един от основните видове мегалитни обекти. Следователно, говорейки за долмените, ние се
връщаме хилядолетия назад при цялата дискусионност на проблема с датирането им,
приемано специално за нашите земи през ранножелязната епоха (ХІ-VІ хил.пр.Хр.) А сега
да видим, как са представени те в научната литература, като за целта се позова на статията
„Долмени” на П. Делев в „Кратка енциклопедия тракийска древност”, която ще цитирам с
незначителни съкращения.
„Долмени – мегалитни гробници, изградени от огромни каменни плочи, които
оформят правоъгълни камери, покрити с още по-големи, хоризонтално поставени плочи.
Тракийските долмени се срещат в една обособена нископланинска област, включваща на
българска територия Сакар планина, Дервентските възвишения и Странджа. В повечето
случаи те са разположени по планинските била и склонове, на открити и с широк кръгозор
места. Входовете им са ориентирани предимно на юг, югозапад или югоизток. Всички
долмени вероятно са били покрити с могили от камъни и пръст, сега частично или напълно
разрушени. Първоначалните размери на могилите (с диаметър от 5 до 25 м) личат по
запазените при някои долмени крепиди, изградени от забити в земята камъни или плочи,
които ограждат основата на могилата. Обикновено във всяка могила има по един долмен –
сравнително рядко под един насип се срещат по два успоредни, долепени или само
доближени един до друг. Всички долмени са от големи, грубо обработени каменни плочи
от местни гранити и гнайси. В най-простия си вид те се състоят от правоъгълна (по-рядко
трапецовидна) гробна камера, направена от четири вертикални плочи-стени и хоризонтална
покривна плоча. Страничните плочи обикновено са по-дълги от самата камера и притискат
напречните. Най-често всяка стена е изградена от една единствена плоча, но в някои случаи
се срещат и по две или повече плочи, поставени една до друга, или (само при страничните
стени) по две плочи една над друга. При някои долмени страничните плочи не стоят
вертикално, а са наведени навътре и облегнати върху напречните с форма на трапец.
Понякога са наведени навътре и напречните плочи; в такъв случай те обикновено не са
притиснати между страничните плочи, а се свързват с тях ръб с ръб. При малкото долмени
със странични стени, изградени от по две една над друга, горната обикновено е по-силно
наведена навътре от долната, създавайки по този начин известно ъгловато засводяване на
вътрешното пространство. В една от страните е издълбан входен отвор с правоъгълна,
трапецовидна или арковидна форма и размери, позволяващи през него да пропълзи човек.
Покривната плоча е винаги единична и покрива цялата камера. Гробните камери на найголемите долмени достигат внушителни размери: дължина до 2,80 м, височина над 2 м.
Понякога гробната камера на долмена е предшествана от друга, предна камера с подобно
устройство и по-малки размери. И еднокамерните, и двукамерните долмени често имат
отпред и къс входен коридор – дромос. Входът на долмена остава открит в могилния насип;
в някои случаи това е постигано чрез изграждането на специална подпорна стена от
вертикални плочи, отрязваща предната част на могилата перпендикулярно на оста на
долмена. В нито един долмен не е намерено запазено в първоначалния си вид погребение,
но около и пред входа на много от тях се среща фрагментирана керамика, рядко цели
съдове и метални накити. Не е ясно дали тези материали са части от изхвърления навън при
ограбването гробен инвентар, или са оставяни специално като дарове на входа. Всички
намерени материали се отнасят към ранножелязната епоха (ХІ-VІ в.пр.Хр.). Все още е
неизяснено дали долмените са използвани еднократно, или са продължително употребявани
като семейни гробници”.59
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Цитирах тази енциклопедична статия за долмените, защото тя предлага в
сравнително сбит и стегнат стил по-основните представи за тях. Независимо, че това са
представи на официалната наука, те повдигат редица въпроси, към които тя не взема
отношение и предпочита да ги премълчава. Защо долмените се изграждат на открити и с
широк кръгозор места? Защо са изобщо в нископланински области? Защо у нас долмените
имат входове, докато тези в Кавказ нямат. Защо входовете им са избирателно ориентирани
по посоките на света? Защо югът (юг, югоизток, югозапад) е привилегирован, щом говорим
за гробници, а не изтокът или западът? Защо камерата, предназначена за гробница, има
височина над 1,5-2 м, при все че входът е обикновено 60-70 см? Защо освен т.нар.
погребална камера, често се е правело и друго помещение (преддверие), и защо, ако е било
за посетители, е било дори по-малко по площ от камерата за мъртвеца? Защо у нас
долмените и особено скалните гробници имат в камерите си „каменни легла” за покойника
над нивото на пода, докато в Гърция мъртъвците са погребвани в издълбани под нивото на
пода ями? Защо във вътрешността на долмените у нас липсват скелети и кости, както и
погребален инвентар и защо такъв се открива извън долмена?
Обръщам специално внимание на тези въпроси, доколкото част от тях трудно биха
отстоявали тезата за долмените като гробници, дори и за многократна употреба, както
някои си ги представят. За какво би послужила тази ориентация на входовете на юг?
Известно е, че древният човек действително се е съобразявал с географските посоки, когато
е избирал място за своите некрополи или е полагал трупа в гроба, като е изхождал от
изгрева и залеза на слънцето, но защо при долмените югът има предимство пред изтока и
запада и няма нито един долмен с вход на север? За какво е служило това второ
помещение? Изобщо, защо е този усложнен конструктивен модел на една гробница? Още
повече, от ранножелязната епоха? За какво са ѝ вход, коридор и две помещения, ако
единственото ѝ предназначение е било да служи за гроб?
По мое мнение усложнената конструкция на долмените е сериозен аргумент, че те са
изпълнявали и други функции, без да изключвам и тези им на гробове. Но къде са тогава
костите на погребаните покойници? В Кавказ положението е напълно различно. Тук
долмените са без дромоси, т.е. те са закрити, без вход и това е сериозно основание да се
приеме, че наистина са били използвани за гробници. Основание ли е обаче това да
приемем, че и тукашните долмени са изпълнявали същата функция? Не мога да се съглася.
Как да си обясним липсата на какъвто и да е погребален инвентар в долмените ни, след като
при т.нар.„могилни гробници” малко или много такъв винаги се открива, останал
независимо от многократните им ограбвания през вековете? Конструктивните връзки
между тези гробници и долмените също не доказват, че долмените са служили единствено
за гробници, че не са изпълнявали и други функции.
Пак за същото говорят и многобройните названия на долмените, давани им от хората
по различните краища на света. У нас те са известни като „змейови дупки”, „змейови
къщи”, „хамбарчета”, „параклиси” и най-вече „пещери”. Французите ги наричат „къщи”,
„дупки” или „пещери”, свързвайки ги с преданията за феи, великани или джуджета, а в
страните от Магреба (Алжир, Тунис, Мароко), където те са най-многобройни – „масата на
маврите”, „кулата на маврите” или „колибата на маврите”. Странно може да звучат
наименования като „маймунски камъни” (Индия), „бабата на дяволите” (Корея) или
„камъкът на кръвта” (Палестина),60 но и те, подобно на всички останали, с нищо не
издават, че става дума за гроб, гробница или покойник. Напротив, често те биват
оприличавани на нещо, което е свързано с живота и където се живее: къщи, колиби,
хамбари, кули или подчертават, че става дума за камъни. Най-често обаче са наричани
„дупки” или „пещери”. И забележете – „змейови дупки”, където образът на змея или
змеицата символизира единия от двамата паредри – Великата богиня-майка или Сина.
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Ако ви направи впечатление, в страните от Магреба долмените са тясно свързани с
името на древните маври. Маври наричат още по-старите бербери, в чието название
откриваме познатия ни вече корен БЕР. Той ни насочва към представата за камъка, скалата
и от тях – към Сина на Великата богиня-майка, но също и към змея. Защото с вер дедите ни
са наричали дракона и затова календарното прозвище на годината Змей или Дракон е Вер.
Памирците наричат драконоподобните гущери, обитаващи пустинята северно от Памир, с
името „варани”, влезли в научната класификация на латински език като „варанус”.
Кавказците наричат берка змея, а верен – страшилище или камила. Древните египтяни са
наричали календарната зодия крокодил с името „евер”, а днешните потомци на хиксосите я
наричат гвери. У мордовците откриваме думата верен със значението голям, високостоящ,
всевишен. При шотландците веирд означава свръхестествено същество, а баските имат
думата бери – огнен, огнедишащ. Съзвездието дракон се среща при древните египтяни като
евер, на Британские острови като верд, а при шумерите – урну.61 Всичко това свидетелства
за тясната и дълбока връзка между представата за змея-дракон и име, идващо от корена
бер/вер у цяла поредица древни народи и затова връзката на долмените с маврите-бербери
не бива да се отминава. Тя за пореден път дава израз на връзката между Сина-скала,
превърнат в дракон, и Великата богиня-майка, символизирана от пещерата-утроба.
Обобщавайки казаното дотук за долмените и за техните названия по света, стигаме до
извода на В. Фол, че броят на вярванията и на мито-легендарните епизоди, които държат
сметка за погребалното предназначение на долмените е нищожен. И още, че „Рутинният
маниер всички скално изсечени паметници да се възприемат и обясняват набързо, като
погребални съоръжения, е израз на една безпомощност”.62
Така се връщаме при вярата в самозачатието на планината-майка, при вярата в
пещерата-утроба и скалата-бог. Пещерата-утроба обаче е място на произхода, място, където
Великата богиня-майка и Синът-бог се сливат в свещен брак, за да породят новото начало.
Да си припомним казаното относно представите на древния човек за пещерата като място и
на зачатието, и на съхранението, и на погребението. Нали долмените представляват
изкуствени пещери? Защо тогава учените навред по света ги представят единствено като
гробници. Защо отказват да потърсят, дали те не са изпълнявали и други функции? Защо не
се потърси и тяхната връзка със зачатието и раждането?
Обръщайки се към скално изсечените паметници у нас, разглеждани също като
скални гробници, справедливо Валерия Фол не приема тази официална теза и давайки израз
на отношението си, записва думата гроб в кавички. Нещо повече, като проследява редица
техни особености ‒ месторазположение, ориентация и конструктивни решения от рода на
ниши, отвори, каменни легла и тронове, някои характерни форми на тавана с изсечени
кръгчета, наподобяващи звездното небе, а също и издълбани в скалата хранилища (питоси)
или по-малки басейнчета с извеждащи от тях улеи, тя вижда в тези „скални гробници”
древни езически светилища, култови или храмови комплекси, свързани с вярата в
пещерата-утроба и Сина-скала. Всичко това звучи логично и правдоподобно и аз напълно
приемам професионално защитеното, оригинално и смело изразено мнение.
Какво пречи обаче подобен поглед и по отношение на долмените? Още повече,
предвид набелязаната от авторката връзка на култа към християнската Света Марина с
фолклорния образ на змея (змеицата), символ на сближените Велика богиня-майка и
нейния Син и оттам – със „змейовите дупки” или „змейовите къщи”, както народът ни
нарича долмените. Наред с това светицата е представяна за покровителка и господарка на
змиите, има отношение към раждането, като помага на бездетните жени и най-важното –
живее в пещера. Затова името ѝ много често се среща в местности с мегалити или скално
изсечени паметници, което ще рече, че поне част от нейните пещери-утроби са били
долмени. Водата пък от близките изворчета или поточета и особено тази от самата пещера,
се смята, че има лечебни свойства и до днес тя е обект на особена почит и преклонение.
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Така разбираме, че на подобни пещери, били те естествени или изкуствени, т.е.
долмени, се е гледало не като на гробници, а като на светилища. Можем само да
съжаляваме, че преки свидетелства в това отношение за долмените у нас липсват, както
между впрочем липсват и кости. Защо тогава да ги приемаме единствено за гробници?
Спирайки се на въпроса, Норман Локиър – редактор на авторитетното списание „Нейчър”,
изказва мнението, че т.нар. мегалитни гробници са били първоначално замислени и
ползвани като обсерватории и дори като жилища на астрономите-жреци, а погребенията в
тях са били дело на по-късни заселници в района. В подкрепа на същата теза К. Найт и Р.
Ломас привеждат като аргумент думата „дуку”, която има двойно значение в шумерския
език – веднъж като „свещена могила”, какъвто безспорно представлява долменът, и втори
път – „определител на раждането”. Това според авторите недвусмислено свидетелства за
връзката между двете представи за свещените могили, т.е. мегалитните долмени, и някакви
по-особени родилни ритуали.63
След като казахме толкова неща за пещерите и долмените, да се върнем към
пещерата – обект на песните от Коледния цикъл на „Веда словена”. И нека да си
припомним, че в ритуалните песни тя е свързана единствено с Бела змея. Намира се в Бяла
гора (Белица), до белия кладенец и при нея се събират белите пилци. В песните, посветени
на легендата за Коледа, пещерата е вече не в Бяла гора, а на полето. И тук тя послужила на
Злата майка да се укрие от гнева на злия Харапски цар и да роди на сигурно място Млада
Бога Коледа. Тъкмо затова пещерата става място за поклонение и на тримата гадателизвездобройци, и на малките дечица.
Като анализираме тези данни, следва да кажем, че в Коледовия цикъл песни от
Родопите се говори за две конкретни пещери. Първата се намира в гората и затова найвероятно тя да е естествена пещера. Забележете кой живее в нея. Тя е дом на Бела змея.
Така тези песни ни изправят точно пред мотива за планината-майка (Бяла гора) и нейния
Син (Бела змея). Още по-любопитна е втората пещера, тази на полето. Тя би следвало да е
изкуствена, т.е. долмен. И тъкмо тя става мястото, където е роден Коледа и е почитана като
светилище. В това не виждам нищо странно, след като сме запознати с представата за
пещерата като място на зачатието и раждането на новото начало. Тепърва трябва обаче да
търсим и доказваме съществувала ли е подобна връзка на долмените с раждането на
живота. Още по-сложна става задачата, ако трябва да обясняваме причината за раждането в
изкуствената пещера. Вероятно оттук и популярният мотив със страха на божията майка
пред гнева на жестокия местен крал, бил той Харапски, палестинският Ирод или Канса –
царят на Матхура.
И така, в предходната глава установихме, че мотивът със самозачатието заема
основно място в легендата за Коледа. Така Коледните песни ни насочиха към епохата на
мегалитната култура. Колкото и невероятно да изглежда, в края на главата се появи и
българското име. Сега мотивът с раждането в пещерата ни отпрати директно към
чудноватите долмени. Любопитно, дали и този път българският етноним отново ще се
появи?
Отговор на въпроса намираме в сборника „Джагфар тарихы”. От тук научаваме, че
по времето на ледниковата епоха българите живеели в пещерите на Уралската планина.
Затова те вярвали, че Тангра и духовете обитавали нейните върхове. Когато времето се
затоплило и те се спуснали в ниското Поволжие, тази тяхна вяра останала и тогава
започнали да издигат изкуствени имитации на планината, които жреците им използвали за
храмове. За целта те трупали цели могили от пръст или камъни, като им давали формата на
пирамида – стъпаловидна или гладкостенна. Във вътрешността ѝ оставали зали, където
отправяли молитвите си и извършвали обредите си към Тангра и обслужващите го духове,
както и погребвали вождовете си. Пирамидите, строени от камъни, наричали „кепе” или
„теме”, а тези от пръст – „курган” или „БАЛКАН”.
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Излишно е да казваме, че думата балкан носи корена на българския етноним. Откъде
е дошло това название? И този път отговора намираме в „Джагфар тарихы”, в том ІІІ.
Изреждайки владетелите от първата българска – Именска династия разбираме, че Ит –
четвъртият по ред български владетел, кръстил Урал на имената на двамата си
предшественика – Бал (Ал) и Кан, откъдето станало Балкан.64 Оттук Балкан става символ на
планина и днес българският Балкан дава името си на целия Балкански полуостров. Същото
име – Голям Балхан и Малък Балхан откриваме и в две възвишения край Каспийско море.
Но според свидетелството на сборника летописи на волжките българи, думата балкан е
служела на първо място за обозначаване на древните им храмове. Те обаче твърде много са
наподобявали на изкуствените долмени.
Особено интересна за работата ни е легендата за строителството на първия балкан.
Той бил дело на влюбения в рибата Байгала (Камир Аби) Боян (Аудан). Отчаян, че тя не
отговаря на чувствата му, той поискал да се допита до баба си алп-бий Туран, как да
спечели любовта на обичаната Бойгала. Тъй като той бил младши алп – едва трето
поколение, Туран отказала да се види с него на планината Урал. За да я предразположи,
Боян издигнал за нея пирамида от пръст, като във вътрешността ѝ издълбал специална
пещера и останал вътре да я чака, докато се появи. И не сгрешил. След като чакал дълго, до
него достигнал гласа на вечно младата му баба да го пита за какво му трябва. А след като
добре разгледала издигната ѝ могила и я одобрила, Туран помогнала на влюбения си внук и
го посъветвала какво да направи. Боян излязъл от изкуствената пещера и тръгнал да дири
Бойгала, а хората му дали прозвището „Син на Могилата”. Този път любовта пламнала и в
нейното сърце, Така се родил малкият Иджик. А Боян станал първият строител на
изкуствените могили (балкан) с пещера (кепе).65
Това е накратко историята за появата на първата изкуствена могила (балкан) с
„пещера” във вътрешността си. Както разбираме, строителството ѝ имало пряко отношение
към любовта на алпа Аудан и раждането на любимия му син Иджик. Много размисли буди
и обстоятелството, че тъкмо изкуствената пещера станала причината за срещата на Боян с
Туран, след като тя не го приела в покоите си в планината Урал.
А сега да обобщим: 1. Първият изкуствен насип от пръст под формата на пирамида и
с издълбана кухина във вътрешността му, наречен „балкан”, е дело на Боян (Аудан). 2. По
същество тази архитектурна конструкция не се отличава от известните ни долмени, особено
в случаите, когато се издигали не от пръст, а от камъни. 3. Така приготвеният балкан играе
роля за решаване на любовния проблем на Боян и Бойгала и раждането на сина им Иджик.
Никъде в легендата не се загатва за каквито и да са покойници и погребения. 4.
Издълбаната пещера става като изкуствен заместител на покоите на Великата богиня-майка
Туран и затова тя се среща с Боян именно тук. 5. И накрая да обърнем внимание на още
нещо интересно. Легендата свидетелства, че първият балкан е издигнат от Боян (Аудан).
Според археологията обаче, първите мегалити се появяват с появата на първите метали –
медта и бронза. Неслучайно най-ранните скално изсечени паметници по нашите земи са от
епохата на златния балкански енеолит. А това можем да използваме за датиране времето на
Боян. То се оказва съизмеримо с енеолитната епоха. По този начин може би за пръв път
придобиваме някакви реални измерения за епохата на легендарния родоначалник на
българския род. Полученият резултат не противоречи на историческата реалност.
Напротив, той е възможен и допустим.
Оказва се, че посоченият пример, когато названието на долмена корелира с
българския етноним, и този път не е единствен. Втори подобен случай, когато
народностното ни име кореспондира с дума за обозначаването на долмена, откриваме в
близкоизточния гилгал. Днес тази дума ни е известна от името на едноименния Галгал –
мястото, където войските на Исус Навин завършили приготовленията си за щурма на
Йерихон. Смята се, че в древен Ханаан думата е служила за означаването на каменни
64
65

Джагфар тарихы. Т. 2. Оренбург, 1994, с. 9; Джагфар тарихы. Т. 3. Оренбург, 1997, с. 81.
Пак там

71

кръгове, но според някои автори гилгалът представлява долмен, чиято могила е затрупана
не с пръст, а с камъни.66 Редно е да се знае, че самата дума има шумерски произход 67 и аз
обръщам специално внимание на това обстоятелство, защото гилгал напомня името на
шумерския герой Гилгамеш. За неговото име знаем, че представлява семитизиран вариант
на шумерското Билга-меш. Тук наставката меш има значението на титла и означава
помазан, т.е. официално встъпил в длъжността си владетел. Колкото за Билга, вече писах,
че освен име, тя е и самостоятелна дума със значението „родоначалник”, „праотец”. Наред с
това, думата е видимо близка до българския етноним. Следователно и вторият изследван
мотив от легендата за Коледа – пещерата, и по-конкретно изкуствената пещера, долменът в
качеството на родилно място, подобно на първия, по неведоми пътища води също до
българското народностно име.
Пореден пример, където пещерата бива свързана директно с българския етноним, ни
предлага епосът „Сказание за дъщерята на кана”. Тук централен мотив е побратимяването
на Ат (Атли, Аудан) с Арбуга Тарвил и създаването на българския народ. Това станало,
след като двамата герои заболели от смъртоносната треска и намерили спасението си в
лечебната кал на пещерата Българ. След като оздравели, те решили да се побратимят за
вечни времена, да приемат името на пещерата за свое, както и да нарекат българи своите
родове и народа, който създали.68
Разбира се, съвсем не е нужно да приемаме безкритично всичко от „Сказанието”, и
по-специално казаното за участието на героите в похода на цар Аламир (Александър
Велики) или за това, че пещерата се намирала в Бершуд, т.е. в Прикамието. Но това не
означава и че всичко е за пренебрегване. Съзнавам, че епизодът с лечебната пещера носи
предимно чудодеен характер, а името на пещерата Българ стои твърде изкуствено. В
контекста на казаното обаче за българския Балкан и за шумерския гилгал, то придобива
смисъл и значимост.
Едва сега и в духа на казаното за пещерата откривам определен смисъл в думите на
молла Абдурахим. Според мъдрия духовник, името на пещерата Българ произлиза от
персийско-арабската дума „бунигар”, което означавало „дъно на пещера”. 69 Досега
повечето съвременни автори са гледали с недоверие на това тълкувание и са го игнорирали.
Разкритията около мегалитната култура и ритуала по прераждането, илюстриран от
слънчевия фалос във „Вулвата” точно на 22 декември, дават отговора на въпроса защо се
говори точно за дъното на пещерата.
Следва да посочим и видимата връзка на това персийско-арабско бунигар със
смятаното за турско „бунар” – „кладенец”. Мотивът със свети Ангел, превърнал пещерата в
кладенец, осветява тази връзка и ни дава нов поглед към образа на „Бей Пунар” в
цитираната по-горе народна песен от Охридско, достигнала до нас благодарение работите
на Г. Раковски.
И така, песните от „Веда словена”, „Сказанието” и песента, посветена на Сива Бога,
свързват в един възел представите за безсмъртието и възраждането на мегалитния човек с
пещерата, включително и изкуствената (долмена), с кладенеца Бей Пунар на бял Дунав, с
обредната златна чаша и българското име. Това научаваме от народната памет на дедите ни
и на тези, заселили се в Дунавска България и на волжките си братя. А шумерският гилгал
сякаш иде да го потвърди. И да ни увери, че всичко казано и за изкуствените Балкани, и за
пещерата Българ, но и за чудотворното раждане на Коледа в пещерата има своите сериозни
основания.
Можем да допълним изследването си и с името на българската владетелска
династия Дуло. В речника към том втори на сборника летописи „Джагфар тархы” срещу
думата ДУЛУ (ДУЛО) е записано: „полусфера; хълм с полусферичен покрив; шапка с
Мутафчиев, К. Homo sapiens. За произхода на homo sapiens. С., 1992, с. 123.
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формата на полусфера – първоначално шаманска, а след това царска; названието на царския
род на българите, което произлиза от названието на голямата юрта „дулу” („дуло”); голяма
шатра (юрта) с полусферичен покрив (от този покрив е названието дулу), в която се
намират царят и неговата дружина (до хиляда и повече човека). Дулу строели при походите
за провеждането на военни съвети и молитви за победа...” 70
Така разбираме, че името на българската канска династия произлиза от това на
голямата шатра с полусферичен покрив, ползвана от българския владетел и приближените
му. Действително, думата дулу или дуло напомня келтското название на долмена, а е
налице и известно сходство в предназначението и функциите на шатрата и долмена, но
това са твърде повърхностни паралели, за да градим някакво предположение. Подобно
твърдение заслужава внимание, предвид широката употреба на корена в келтския език при
думи с най-различно съдържание. Не е безинтересно, че ДУЛА келтите наричат скиптъра –
основен атрибут на царската власт и държавността. ДУАЛ е наследена по закона власт и
наследствено право, а многобройните производни имат значения на голям, едър,
величествен, изряден, но и на воин, смелост, доблест, образец, порядък, включително и
глагола побеждавам и пр. ДОЛ означава област, парцел, а ДУУЛ или ДООЛ е законно
определена граница, откъдето дословният превод на думата долмен би следвало да бъде
„граничен камък”. А това означава, че и в келтския език, подобно на българския, думи,
изградени върху корена ДОЛ/ДУЛ са по някакъв начин свързани с царската власт. По
подобен начин са нещата и в кавказките и памирските езици. Така например в кавказките
езици ДУЛО (ДОЛО) означава владея, царствам; ДУЛЛУ (ДОЛЛА) - основавам, ставам
родоначалник; ДОЛЛО – първи, главен, начален; ДОЛАН – законен наследник и пр. ДУЛ у
ишкашимците в Памир означава „владея”; ДУЛМА в пущу-дардските езици е „вътрешен”,
„централен”; ДЪЛ е централното място на къщата, където се е намирал свещеният огън. С
други думи, във всичките тези езици, с които се родее и езикът на дедите ни, думи с корена
ДУЛ/ДОЛ са свързани с представата за власт, за централно или свещено място, за място
във вътрешността.71 Такова специално място, свързано с властта, е шатрата-дулу при
старите българи, но и долменът-пирамида БАЛКАН, и пещерата БЪЛГАР или ГИЛГАЛБИЛГАЛ от мегалитната епоха. Можем сериозно да се замислим, възможно ли е и
българското име, и името на българската династия Дуло да водят корените си от малко
известната ни мегалитна епоха.

3.3.

Знамението на Зорницата

Раждането на Исус е предзнаменувано от изгрялата на изток ярка звезда. Същият
мотив сега откриваме и в песните, посветени на Коледа. Но какво се крие зад мотива и
доколко в двата случая мотивите са напълно еднакви, тепърва трябва да установим. Затова
като начало да проследим как е представено това странно небесно явление в светите
евангелия и в песните на „Веда словена”.
В действителност звездата на източния нощен хоризонт откриваме единствено в
евангелието на Матей. Ето и пълният текст, посветен на събитието. „А когато се роди
Иисус във Витлеем Иудейски в дните на цар Ирод, ето, мъдреци от изток дойдоха в
Йерусалим и казаха: „де е родилият се Цар Иудейски? Защото видяхме звездата Му на
изток и дойдохме да му се поклоним.” И по-нататък: „...И ето, звездата, която бяха видели
на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, дето беше Младенецът. А
като видяха звездата, те се зарадваха с твърде голяма радост.” (Матей, 2 : 1, 2, 9, 10.)
И така, популярният мотив, намерил място във всяко съвременно произведение,
посветено на Исус Младенеца, се оказва твърде скромно представен в библейските
текстове. Накратко, става дума за това, че когато Исус се родил, тримата магове от изток
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видели на небосклона звездата на Младенеца. Те тръгнали да го търсят, за да му се
поклонят, а тя ги водела, докато стигнали мястото с Млада Бога . Или с други думи,
звездата изгряла на изток, е знамение за раждането на Исус и пътеводител на източните
магове. Това е всичко, което ни казва Библията и то съвсем не е толкова много. Въпреки
това епизодът е безспорно най-популярната и идилична картина, отнесена към Христовото
раждане.
Нека сега проследим как този епизод е представен в Коледните песни на „Веда
словена”. Казах, че песните, посветени пряко на Коледа и на Коледния ритуал, са общо
осемнадесет. От тях звездата на нощното небе е представена в общо шест песни: П: 8, 9, 11,
12, 13 и Пр. 1. Любопитно е самото представяне. Тук навсякъде звездата се появява със
зората и изгрева на слънцето, като най-честата формула е: „ясна зора, ясна звезда”. Затова в
песните се пее: „Зададе се ясна зора,/ ясна зора ясна звезда...”; „как изгрела ясна зора,/ ясна
зора ясна звезда...” ; „лу да изгрее ясна зора/ ясна зора ясна звезда...”; „да си видиш ясна
зора/ ясна зора ясна звезда...”; „със слънце ми ясна зора/ ясна зора ясна звезда...” Така
стигаме до следните няколко обобщения. Първо, звездата винаги е в единствено число и
винаги е точно определена, а не просто една от множеството звезди на небосклона. Второ,
както посочих, тя винаги е свързана със зората и изгрева на слънцето. Трето, на някои места
е наречена с името „зорница”, както я срещаме в П.12. Не е без значение и това, че появата
ѝ се свързва на първо място с раждането на Коледа (П. 11, 12); с честването на Коледовден
(П. 9, 13); със завръщането на Коледа на небето, след като цяла нощ е обикалял по хорските
домове (П. 8) и накрая, с наградата на Коледа за праведните хора, които вярват душата им
да се превърне на небето като „ясна звезда ясна зора” (Пр. 1).
В случая с Коледните песни сведенията за звездата-знамение са малко по-богати от
тези у евангелистите. И тук звездата е небесно чудо, знамение за раждането на Млада Бога
на земята. И тук то е разгадано от тримата гадатели-звездобройци. И тук тя осветява пътя
им до самата пещера с новородения млад Бог. Но тя се появява на нощния небосклон не
кога да е, а наранина, малко преди зората и изгрева на слънцето. Това в Библията не е
казано, но то е важно, защото ни позволява да разберем, че не става въпрос за която и да е
от хилядите среднощни звезди, а за точно една определена звезда, за Зорницата Венера.
Затова в П.12 тя е посочена с името „зорница” на четири места.
В библейския текст липсва тази конкретност. Крайно ограниченото внимание,
отредено за чудноватата звезда, не позволява подобен извод, но и не противоречи на
казаното в песните. Напротив, допълва ги с уточнението, че звездата изгрява от изток, нещо
типично именно за Зорницата. И това допълнение показва, че епизодът с небесното
знамение при раждането на Млада Бога на земята, с тримата гадатели-звездобройци и
избиването на младенците в Библията и българския фолклор са изключително близки и че
най-вероятно имат единен произход. Пита се тогава, откъде неуките ни народни певци са
знаели, че става дума за Зорницата, след като уж са взели всичко наготово от легендата за
Христос, а Библията нищо не е уточнила за чудната звезда? Изглежда те са разполагали с
по-богата и точна информация от евангелистите. Тогава, кой от кого е заимствал?
Нещо повече, епизодът в Библията е представен като истинско чудо. Песните обаче
ни оставят с друго впечатление. От тях разбираме, че появата на „ясна зора ясна звезда” не
е някакво уникално явление, а такова, което се повтаря всяка година. Тя изгрява в утрото
преди всеки Коледовден и събира селските моми в тъмни зори пред къщата на кмета
(ходжата), за да го разбудят с песните си. А самият Коледа при появата ѝ спира своята
обиколка по къщите и се завръща на небето. Това се повтаря всяка година, т.е.
многократно, а не единствено при раждането на Коледа, както е представено в Библията.
Това уточнение и този извод, че раждането на Бога на земята е белязано с изгрева на
Зорницата, намирам за особено ценно свидетелство. То липсва в християнските текстове, а
се явява изключително важно обстоятелство поради перспективите, които предлага пред
изследването.
Известно е, че точно Зорницата е звездата, която изгрява на източния небосклон
минути преди слънцето. Тя бележи неговата поява в утринните часове и като че ли го
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повежда в дневния му път през хоризонта. И пак тя се явява първа от звездите на вечерния
небосклон, преди неговия залез. Оттук и дадените ѝ названия – Зорница, като вестителка на
утринната зора, и Вечерница – предвестница на наближаващата вечер и спускането на
нощния мрак. Да не забравяме и друго, че точно Венера е третото по силата си на светене
небесно тяло, наблюдавано от земята. Това хората са го знаели от незапомнени времена. И
тази тясна връзка между призрачната планета и животворното слънце те са издигнали в култ
още от времето на първите земеделски култури, отдавайки значимото и обожествявайки
годишния природен кръговрат.
По-горе, когато говорихме за непорочното зачатие и самозачатието на Великата
богиня-майка, посочих, че тя се персонализира с планетата Земя и посредством
самозачатието си е родила своя първороден Син-скала (камък, скален планински връх).
Всичко останало в природата е рожба от сливането им в свещен брак. Така възникват
останалите богове и хората. Тези най-ранни „каменни” представи и вярвания са типични за
хората от каменната епоха. С еволюцията на човека, при т.нар. „неолитна революция”,
възниква първото разделение на труда и появата на най-ранните производителни дейности –
земеделието и животновъдството. Те обаче са изцяло зависими от годишния природен
кръговрат и това води до съответното развитие в представите на човека. Явната зависимост
на климатичните и метеорологични особености на времето от движението на небесните
светила и най-вече на слънцето, налагат идеята за преките небесни проекции на земните
дела. Естетизацията на тази връзка между годишния природен кръговрат и движението на
небесните тела предопределя небето в качеството му на главно местоживелище на
божествата. Защото то е недосегаемо за обикновения смъртен човек, за разлика от земята.
Тъкмо поради тази причина, най-ранните религиозни пантеони и системи са тясно свързани
с астрономическите познания на древния човек. Това е причината за наблюдаваната
модификация в образа на Сина-скала и подмяната му с този на Сина-слънце.
Като правило слънчевият култ обикновено е свързан с появата на новото слънце в
деня на зимното слънцестоене – 22 декември. От този ден насетне слънцето започва да
нараства, а с него и денят. Затова често в митологиите се говори за „раждане” на новото
слънце и тази дата става ключова за редица култове. Двадесет и втори декември – найкъсият ден от годината, е т.нар. „нулев” ден в българския битов календар. Можем да
предположим същото и за неизвестните съставители на календара в „Книга на Енох”,
където е описана година, подобно на българската от 364, а не от 365 дни. Най-популярният
култ по времето на Константин Велики в Римската империя е този към Sol Inictus - в превод
Непобедимото слънце. Той е честван на 25 декември под името Natavis Invictus (Раждане на
Непобедимия) и е въведен в Рим от император Елагабал (Хелиогабал = слънце планина),
управлявал през 218-222 г. Пак на същата дата е честван и празникът на персийския бог на
слънцето бог Митра, също намерил широко разпространение в империята от това време. В
действителност Митра е много по-древен бог, срещан в авестийската и ведийската
митологии на нахлулите арийски народи в северозападната част на полуостров Индостан в
началото на ІІ хил.пр.Хр. Нека отбележим, че пак по това време в Александрия
отъждествявали египетския бог Озирис със слънцето и го чествали в деня на зимното
слънцестоене (6 януари според Юлианския календар).72 През декември-януари гърците
чествали т.нар. Малки или Селски Дионисии. Келтите имат своя празник Юлетид в чест на
т.нар. Повелители на гората Валан, празнуван на 21 декември. Тогава Свещеният крал
предава властта над природата за следващите шест месеца на краля на Дъба. Същия празник
Юлетид откриваме и в древна Скандинавия. Да не забравяме обаче, че проводник на
традицията в Ирландия е тъкмо народът Фир Болг.73 Както ние, дунавските българи,
честваме на 25 декември Коледа, тъй на същата дата волжките ни братя честват своя
Нардуган или Мардукан, деня на раждащото се слънце (от Мар – слънце и дукан – рожден).
Според легендата, на този ден добрият алп Карга започнал да събаря стената, която били
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издигнали злите алпи, за да спрат достъпа на слънцето до земята и така да унищожат човека
и всичко живо. Работата отнела цели три месеца тежък труд на самоотвержения алп и той я
завършил на 21 март – денят на пролетното равноденствие. Затова този ден е определен за
Нова година (Науруз).74 Известно е, че 23 декември е денят на Вениаминовото коляно,
единственото останало поклонник на култа към семитския бог Баал и не приело
израилтянския Йехова. Да завършим кратката справка с 24 декември – рождената дата на
Болг – синът на цар Колад, според историята на Спиридон йеросхимонах, по чието име и
ние се наричаме българи.
Тази подробност за нас е особено интересна в две направления. Защото тя
подчертава близостта между образите на Колад (Коледа) и Болг не само като баща и син,
но дори и по отношение на техните рождени дати, т.е. на култовете им. Още по-любопитна
става датата на Болг, предвид близостта ѝ до датата на Вениамин. Защото еврейското
Вениамин е равносилно на българското Боян, а ние имаме за родоначалник Боян Имен.
Споменавам това в контекста на старо мое изследване, свързващо в едно коляното на
Вениамин (Бенони) с народа на Бан. Отъждествяват го с народа БХИЛ, известен още като
хаихиа и свързан с българския родоначалник Зиези и народа на Бхригу – балканските бриги,
за които вече говорих.75 Честването на деня на зимното слънцестоене, с което сме
привикнали още от детството като наша българска традиция, се среща и при келтите в
Ирландия и при т.нар. Вениаминово коляно. Какво общо имат те с празника на Дядо
Коледа, трябва да разберем. Но поради каква причина и едните, и вторите имат нещо общо с
българския етноним, е не по-малка загадка за нас. И тя също чака своя отговор.
Обобщавайки всичко това, можем да приемем, че отчитането на годишния природен
цикъл води до култа към обожественото слънце. Сега Синът-слънце вече има динамична
природа за разлика от статичния Син-скала. В това хората се убеждават всеки ден, но и
всяка година. Затова са избрали годишния му празник да отбелязват в деня на зимното
слънцестоене – 21 декември – от когато то започва да осветява земята все по-силно и попродължително, а денят започва да нараства. Оттук и цялата тази палитра от зимни
празненства, посветени на раждането на новото слънце, чествани от толкова различни
народи по земята. Затова нито образът, нито вярата в Сина-слънце може да бъдат еднакви с
тези в Сина-скала, както често се твърди неправилно. Те не могат да бъдат еднакви, но
произлизат един от друг, затова помежду им се наблюдават всевъзможни връзки.
Хората наблюдават слънцето всеки ден, неговия изгрев от изток, хода му по
небосклона и залеза на запад и са открили, че то има своя небесна спътничка. Сутрин,
минути преди слънцето да изгрее, една звезда се появява на изток, точно там, където то ще
се появи след броени минути. Връзката е очевидна и в представите си древните
звездобройци ги свързват в близко и неразделно единство. Изглежда сякаш бледата
Зорница поражда живота у слънцето, но хората, които са заменили с него представата за
Сина-скала, добре знаят, че той е първородният и равнопоставен син на Земята. Затова
утринната Зорница не би могла да бъде негова майка, но във всеки случай трябва да е
носител на женското начало и това ѝ позволява да притежава немалко от нейните черти.
Така Зорницата става Венера, а в култовите пантеони на древните народи се появява
богинята на любовта и плодородието – любяща и красива, но същевременно своенравна,
капризна, войнствена и дори жестока. Римляните я наричат Венера, гърците – Афродита,
богинята довела до Троянската война, египтяните имат своята Изида, а народите от
Близкия Изток боготворят Астарта. Тя води корените си от акадската Ищар, а последната
‒ от шумерската Инана. Неслучайно шумерите ѝ дават прозвището „Звезда на утринния
възход” и я олицетворяват с планетата Венера.
За отбелязване е времето на честване култа на богинята Венера и нейните
многобройни превъплъщения. То съвсем не е случайно и логично съвпада с деня на
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пролетното равноденствие – моментът, от който начева зараждането или възраждането на
живота в природата. Затова самият култ винаги е носил сексуален заряд, а празникът ѝ има
подчертано оргаистичен характер. У шумерите денят на пролетното равноденствие бил найголемият празник и тогава те пеели песни, посветени на любовта между Думузи и Инана.
Тогава по техния календар започвала новата им година. По подобен начин стоят нещата из
цяла Месопотамия и Близкия Изток. Дълбоко сексуален характер носели празненствата,
посветени на месопотамската богинята Ищар още от акадски времена. В обетованата земя
по подобен начин чествали култа към Астарта. Неслучайно древните ханаанци увлекли с
култа ѝ новозаселилите се израилиеви синове. Разгърнете книгата „Съдии израилеви” от
„Вехтия завет” и ще се уверите колко са били недостойните следовници на Мойсей, които
изоставили своя Господ и „...служеха на Ваал и астарите”. Тук под служба на астарите
трябва да разбираме участието на израилтяни в шумните оргаистични празненства, чествани
в деня на пролетното равноденствие. Едва ли е случайно и времето на еврейската пасха – 14
нисан по еврейския календар. Този най-голям еврейски празник, посветен на Изхода на
Мойсей и народа му от Египет, също съвпада с деня на пролетното равноденствие. Пряко
свързан с времето на пролетното равноденствие е и християнският Великден – единият от
двата най-големи християнски празници. Разбира се, тук той е лишен от сексуален заряд, но
затова пък е празникът на Христовото възкресение за нов живот. Подобно на шумерите,
Нова година у волжките българи (Науруз), както казахме, е чествана на 21 март и
празникът се свързва с приключване работата на алпа Карга.
И така, Зорницата-Венера е символ на раждащия се ден, на новото начало, тъй както
богинята Венера ‒ на зараждащата се пролет и раждащия се живот. Това първите християни
вероятно са знаели и тъкмо поради това са белязали чудото с раждането на младенеца Исус,
с появата на нощния хоризонт на пламтящата източна звезда. Но дори и добре да са го
знаели, не са го казали ясно и разбираемо, тъй както това са сторили дедите ни в своите
песни за Коледа. Това от своя страна поражда определени съмнения в твърденията, че
Коледа е народното превъплъщение на Христос и че всичко около легендата за него води
началото си от представите на ранните християни. Така се създава впечатлението, че
популярните сюжети около раждането и детството на Исус и Коледа имат отделни корени,
водещи към някакъв общ по-дълбок корен. Подкрепа на казаното намираме в съвременните
разкрития на независими изследователи, според които „...всички сказания за детството на
Исус водят началото си от апокрифния сборник от легенди, възникнали преди V в., и който
съдържа между другото будистки и персийски предания”.
Мотивите, свързани с чудотворното раждане и най-ранните години на Исус водят
към будистките и персийски предания. Посочих същото по отношение на Коледа. Колкото
до ярко блесналата Зорница, изказах съмнение този мотив да е бил заимстван директно от
християнската митология. Посочих широката популярност на нейната персонификация –
капризната богиня на любовта и плодородието. Не стана ясна причината, поради която
звездата се е появила при раждането на божествените герои, след като те не са нейни чеда.
Тя не е тяхна майка, а само страничен наблюдател, свързан донякъде с времето и мястото на
раждането им. За да разберем истинската роля на звездата Венера, ще трябва да разширим
още малко познанията си върху ролята на едноименната богиня в небесните и земните дела.
Богинята на любовта и плодородието има за съпруг бога на плодородието. И този бог
е точно толкова популярен, колкото и самата тя. Затова не е нужно човек да бъде митолог,
за да е чувал името му: Думузи в Шумер, Озирис в Египет, Баал или Ваал в древен Ханаан,
Адонис в Сирия и Мала Азия, Дионис в Елада и Тракия. Навред той е носител на
съзидателното начало. Навред той е противопоставян на злите хтонични сили –
деструктивни божества, духове, демони, дракони и прочие чудовища. Той винаги носи в
себе си идеята за основния природен цикъл: живот – смърт – живот. Затова сюжетът, който
му е поверен, е толкова сходен в различните митологии: поведението му провокира по
някакъв начин гнева на Великата богиня-майка или на божествената му съпруга. Във
възникналия конфликт героят загива, изчезва или търпи някакво поражение. В негова
подкрепа се застъпват майка му, сестра му или съпругата, но като правило - жена. Те го
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намират, помагат му, а, когато е загинал, го възвръщат към нов живот. Тогава той сам или с
тяхна помощ убива своя противник. Възвърнал се за нов живот и без вече някой да му
пречи, той се възстановява и възвръща началното си съзидателно и творческо състояние. И
това се повтаря всяка година, отново и отново. Всяка година той се губи или умира и всяка
година той отново се появява или ражда. Затова днес е прието да бъде наричан „умиращовъзраждащия” се бог. Неговото изчезване или смърт, както и новата му поява или раждане
биват чествани по най-тържествен начин, с много шум и колорит. Чествали са неговото
раждане или завръщане за нов живот, но са чествали и изчезването или смъртта му. Затова
са го празнували два дни. В някои случаи това ставало в два последователни дни, в други са
използвани различни дни от годината, като поне единият е бил от т.нар. ключови
календарни дни – пролетното или есенното равноденствие или зимното слънцестоене.
Култът към Адонис имал широка популярност във Финикия, Сирия, Египет, на
остров Кипър и други от егейските острови, а по-късно и в континентална Гърция, за да се
стигне до известните през епохата на елинизма адонии, когато загиналият млад бог бил
оплакван от хатири и мойри. В Бибъл имало светилище на Афродита, където в чест на
Адонис се организирали оргии, съпровождани със свещена проституция. Първият ден бил
посветен на плач, а вторият – на радостта по възкресението му. В Александрия ритуалът бил
с обратната последователност. През първия ден била пищно чествана сватбата на Афродита
и Адонис, а на втория ‒ траурна церемония с оплаквачки хвърляла статуята му в морето,
символизирайки завръщането на бога в царството на мъртвите. Известен бил и обичаят
„градинките на Адонис”, когато жените посявали в малки саксийки бързо разцъфващи и
увяхващи цветенца, символ на краткотрайния живот на младия красавец.76
У гърците особена популярност придобили празненствата, посветени на бога на
вегетацията и плодородието Дионис – едно от по-късните подобия, заедно с Адонис, на
стария шумерски бог Думузи. Имало два вида Дионисии. Великите или Градски Дионисии
били чествани през март-април, а Малките или Селски Дионисии – през декември-януари.
Т.е. празниците, посветени на бог Дионисий, маркирали времето на пролетното
равноденствие и на зимното слънцестоене. У римляните тези празненства станали известни
под наименованието вакханалии, по името Бакхус или Вакхус, както те наричали Дионис.
Любопитно е, че в един от митовете съпругата на Тамуза е представена с името
Балтин. Разгневена на Баалшамем за това, че е похитил любимия съпруг, Балтин подпалила
библейския Харан. Интересно е съвпадението в името на вярната съпруга с името на един
от най-популярните празници на британските келти – Белтайн, т.е. Балтин или Баулхини.
Наред с името, общи са и лумналите клади – пожарът на гр. Харан и празничните огньове в
нощта на Белтайн. Празникът се чествал на 1 май, т.е. във времето на християнския
Великден и наскоро след деня на пролетното равноденствие. Той минавал във веселие,
танци, хора и песни, но тогава се правели и много годежи, сватби и дори пробни бракове. За
празничната полова разпуснатост се приготвяла медовина-афродизиак от ферментирал мед.
Тези пробни бракове продължавали точно една година, до следващия Белтайнов празник.
Белтайн подготвя промяната в природния цикъл. Този най-бурен и весел празник поставя
началото на края в управлението на Краля на Дъба, който от Лита (21 юни) предава властта
на природата за следващите шест месеца, до празника Юлетид (21 декември) на Свещения
крал.77
По подобен начин стоят нещата и в християнската религия. Дори тук връзката между
пролетния и зимния празник като че ли е още по-тясна, предвид че те са посветени на един
патрон. Рождество Христово се чества на 25 декември, а възкресението на Христа ‒ на
Великден.
И така, денят на пролетното равноденствие и по-общо казано пролетта изобилства с
празници в чест на култа към богинята на любовта, на нейния съпруг – богът на
Умирающий и воскресающий бог. – В: МНМ, Т.2, 547-548; Инанна. – пак там, Т.1, 510-511;
Адонис. – пак там, Т.1, 46-49; Найт, К. и Р. Ломас, цит. съч., с. 221, 285-286.
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плодородието или общи празненства на божествената двойка, на тяхната любов и техния
свещен брак.
Последиците от тези пролетни всенародни празници, съпровождани от прояви на
сексуална свобода и разпуснатост до степента на оргии, са повече от разбираеми. По
думите на съвременни изследователи, те приемали формата на „ритуални осеменявания”.
Свидетелство за подобни древни обичаи е оставил Тацит. По неговите думи, най-достойни
за келтите ингевони от полуостров Ютландия били смятани хората, родени в определени
периоди през зимата. Поради това, техните жреци насърчавали сексуалните контакти само
през първата четвърт от годината и по-специално тези при първото настъпило пълнолуние
след пролетното равноденствие. Той дори описва самия ритуал. Жрецът на племето знаел
кога и къде щяла да се появи небесната гостенка. Веднъж в годината тя слизала на земята и
той отивал в свещената горичка, да я вземе и разведе. Качвал се при нея в осветената ѝ
колесница и те потегляли бавно, теглени от крави. Така обикаляли населените места и
навсякъде появата им водела до веселия, празненства и сватби. Тогава никой не смеел да
посяга към оръжията, не се водели сражения и не започвали войни. Навред царели мир и
спокойствие и това продължавало, докато богинята се уморяла. Тогава жрецът я
съпровождал обратно до светилището ѝ, тя изчезвала и животът се възвръщал към
нормалния си ритъм.78 Нещо подобно наблюдаваме и на празника Субаш или Аксу (”ден
на сребърната вода”) у волжките българи. Той бил честван близо до деня на лятното
слънцестоене – 23 юни. Народът вярвал, че в този ден Бог дарява хората със силата на
любовта и плодовитостта, посредством слънчевите лъчи във водата. Затова вярвали, че
трябва да влизат в огрята от слънцето вода и изпълнявали обред на колективно къпане
общо за мъже и жени, като пеели песни-заклинания, а след това се хранели ритуално във
водата, като ядели петли (символ на бога слънце Мар) и риби в памет на прамайката Камир
Аби (рибата Бойгала). Празникът завършвал с хвърляне във реката на сребърни монети за
нейното умилостивяване. 79 Т.е. волжките българи са имали празник, посветен на любовта и
плодовитостта, близо до деня на лятното слънцестоене и заченатите по това време деца би
следвало да бъдат раждани по времето на тяхната Нова година (21 март). Само не казахме,
че Субаш е и рожденият ден на Иджик – син на Боян Имен и Камир Аби. От това следва, че
той е бил заченат в деня на есенното равноденствие, т.е. отново на ключов календарен ден.
Може да звучи странно и дори богохулно, но по подобен начин стоят нещата и при
Исус, защото ако пресметнем кога е заченала Дева Мария от Светия Дух, за да роди
младенеца на 25 декември, това следва да е станало около датата на пролетното
равноденствие. А денят на божието възкресение – Великден, се определя всяка година,
както се оказва, по правилата на ингевоните, с една малка разлика. Той съвпада не точно с
датата на първото пълнолуние след деня на пролетното равноденствие, а с неделния ден
след тази дата. Подобни са нещата и при Коледа, Той също е роден на 25 декември. Злата
майка го е носила точно девет месеца и следователно той също трябва да е бил заченат по
времето на пролетното равноденствие. Същото можем да кажем и за Болг – нашият
родоначалник и патрон.
Дотук обърнахме внимание върху присъствието на утринната Зорница в песните от
„Веда словена” и изяснихме, че става въпрос за общ при раждането на Коледа и раждането
на Исус мотив. Посочихме, че Зорницата или по-точно планетата Венера, се персонализира
в представите на редица народи с богинята на любовта и плодородието. Разкрихме също
така, че своенравната красавица има не по-малко красив и мъжествен съпруг – богът на
плодородието, който всяка пролет се ражда, есента умира, а на следващата пролет се ражда
отново. Главната роля в това възраждане заема обикновено любящата съпруга. Обща е
главната митологична идея, че богинята на любовта и плодородието Венера може да
възвърне към нов живот покойния съпруг. Връзката между богинята Венера и планетата
Венера е общоизвестна и това нагледно проличава от еднаквите им имена. Мен обаче ме
78
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интересува въпросът, къде е мястото на Зорницата Венера при раждането на Коледа и на
Христа? И случайно ли и двете раждания са се случили в пещери? Както и дали са били
естествени, или изкуствени тези пещери, превърнали се в родилни зали на нашите герои? И
накрая, каква е ролята на Зорницата към самото раждане? Само за да ознаменува раждането
на Млада Бога на земята и да посочи пътя на тримата влъхви-звездобройци, или има и още
нещо, което не знаем?
Този последен въпрос може да звучи странно, но той привлича вниманието на
изследователите на мегалитни обекти, подвеждайки под един общ знаменател изгрева на
Зорницата и раждането в пещерата на Млада Бога. Къде е тук мястото на призрачната
Венера в родовия акт? Само за да ни покаже, че това не са обикновени раждания на
обикновени деца? Или древните ни деди са отдавали някакво неизвестно днес значение на
бледата ѝ загадъчна светлина? Отговори на тези въпроси са се опитали да дадат
съвременните британски изследователи Кристофър Найт и Робърт Ломас. Нека да се
запознаем с тяхната хипотеза.
Първото нещо, на което авторите обръщат внимание, това е т.нар. „Венерин ефект”.
За пръв път те попадат на него при изследване на могилата-долмен Брин Кели Ди
(„могилата в тъмната горичка”) на остров Ангълси. Изследвайки вътрешността на долмена,
те установяват наличието на специално направена пролука в стената на камерата му, която
позволява проникването във вътрешността ѝ на сноп слънчева светлина. По-задълбочените
наблюдения им разкриват редица интересни светлинни ефекти, наблюдавани в камерата в
зависимост от календарното време. Но наред с това те установяват, че в определени дни от
есенно-зимния период на годината, пролуката пропуска светлината на Вечерницата-Венера,
след като слънцето се е скрило зад хоризонта. Стълбът, издигнат в центъра на камерата,
служи като средство за измерване деклинацията на слънцето през деня и тази на Венера
нощно време, като по този начин обозначава Венериния цикъл, повтарящ се веднъж на
всеки осем години. Тези наблюдения позволяват на авторите да стигнат до заключението,
че долменът Брин Кели Ди представлява действаща и сега обсерватория на планетата
Венера, създадена през периода 3500-3050 г.пр.Хр., а може би и по-рано.
До подобно заключение стигат авторите и при изследването на импозантната могила
Нюгрейндж в Ирландия. Тук също се открива запазен в стената специален процеп, който е
пригоден твърде прецизно да пропуска освен слънчевите лъчи, но и светлината на Венера в
строго определени дни от годината. В случая те наблюдават Венера в качеството ѝ на
утринна звезда-Зорница, минути преди изгрева на слънцето в деня на зимното
слънцестоене. Отворът и сега е изключително прецизен и позволява наблюдаването на
ефекта веднъж на всеки осем години, в зависимост от осемгодишния цикъл в движението
на планетата.80
Наред с тези си наблюдения, авторите обръщат специално внимание и на срещаните
върху каменните стени символи: диагонален кръст, ромб и спирали. Добре известно е, че
това са слънчеви символи, срещани и при много други от мегалитите на Британските
острови и че те отразяват една или друга страна от особеностите в дневното или годишно
движение на слънцето. Освен тези символи обаче, вниманието им привлича и втора група
символи. В Нюгрейндж те откриват каменни предмети с формата на фалос, описвани и при
могилата-долмен Наут. Самият план в конструкцията на Нюгрейндж – коридорът и
камерата, видимо наподобяват формата на вътрешните женски гениталии: влагалището с
матката и фалопиевите тръби. Така те стигат до въпроса относно ролята на тези чисто
сексуални символи. Известно е, че слънчевите символи легитимират мегалитите като
астрономически обсерватории, но за какви функции подсказва тази втора – сексуална група
символи, е въпрос, на който авторите тепърва следва да отговорят.
На първо време те насочват вниманието си върху основната функция на долмените,
приемани от съвременната наука за гробници. Затова и имената, с които ги наричат, са все
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около тази им функция: „тунелни гробници”, „коридорни гробници”, „могилни гробници” и
пр. В същото време останките от човешки скелети в тях са твърде оскъдни, за да доказват
убедително ролята им на такива. Известни са и долмени, които хилядолетия са останали
закрити, не са били обект на иманярски набези и в тях не са намерени някакви човешки
кости. Още по-фрапиращо е положението с долмените в България, където изобщо не са
открити каквито и да са останки от човек. Този „гробарски” феномен родните археолози
обясняват с извънредно лошото състояние, в което се намират мегалитите у нас. В същото
време обяснението им влиза в противоречие с откритата керамика – предимно фрагменти,
но и цели запазени съдове, останали непокътнати от крадците-иманяри и възниква
въпросът: защо съдовете си стоят, а костите липсват? Дали защото са откраднати?. Затова
авторите основателно повдигат въпроса, гробници ли са изобщо долмените и ако са такива,
това единствената им функция ли е била, както твърдят археолозите. Отхвърляйки това
мнение, К. Найт и Р. Ломас говорят за многофункционалния характер на долмените. Но за
какви други функции би могло да се мисли, освен за известните вече - на астрономически
обсерватории и гробници? И този път за помощ те се обръщат към древната история и
митология.
Авторите се изправят пред нуждата на общо решение на проблема, поставен от
откритите сексуални символи и възможността долмените да служат за слънчево-венерини
обсерватории. На първо време, като масони, те се сещат за ролята, отдавана в масонството
на светлината на Венера при възкресението на майсторите зидари от символичната им
смърт. Това възкресение става винаги сутрин, преди изгрев слънце, при появата на
планетата от изток. Сещат се за раждането на Христос в пещерата, ознаменувано с появата
на ярката утринна звезда на източния небосклон и съобразяват, че непорочното зачатие на
Дева Мария би следвало да е около датата на пролетното равноденствие, за да е родила
около времето на зимното слънцестоене. Тогава се подсещат и за казаното от Тацит
относно ритуално-обредното зачатие при келтите ингевони по време на пролетните оргии
на празника Баулхини и за значението, отдавано на децата, родени от тези връзки в
началото на зимата. Сещат се за вярата в царете и фараоните на древен Египет като синове
на бога, защото били „възкръснали заедно със светлината на Венера, изгряваща от посоката
на „пътя на Хор” над Синай”. Така те стигат до широко известната митологема за умиращовъзкръсващия бог на плодородието и за неговата любяща, божествено прелестна съпруга. А
тя се оказва именно Венера – персонификация на едноименната планета. С това кръгът се
затваря и авторите със смайване стигат до заключението, че всички тези свидетелства не
определят Нюгрейндж като гробница, а по-скоро като място на ритуално раждане. Нещо
като „родилна камера”, обобщават те. Но тази „родилна камера” не е обслужвала
ежедневните нужди на родилките, а само някои по-особени и специални случаи. За какво
става дума?
Когато владетелят цар или жрец на общността почине, трупът му бил оставян в
камерата в очакване на съдбовния ден на зимното слънцестоене. Вечерта в камерата на
долмена била вкарвана бременна, за която се очаквало да роди в следващите часове, преди
изгрев слънце. Родяло ли се момченце, смятали, че облъчено със сумрачната светлина на
Зорницата-Венера, то приемало душата на покойника в камерата и крехкото телце
продължавало живота ѝ във времето. Вярвали, че така великият владетел, с помощта на
небесната богиня, продължавал своя земен живот. И това давало неестествено голямата
„библейска” продължителност на живота на библейските патриарси, предполагат К. Найт и
Р. Ломас.81 И не само на тях, бих допълнил аз. Нека се запитаме, доколко случайна би могла
да бъде връзката между думи като българските утро и утроба, между утро, утроба и утре,
като нещо отнесено към бъдещето? Откъде в английските думи морнинг (утро) и тумороу
(утре) се появява коренът „мор”, означаващ в индоевропейските езици „смърт” и кое би
могло да ги свърже, ако не представата за утрото, което осигурява на мъртвия бъдещото
утре? Между нашето утроба и латинското утерус? Защо латинското утерус е изключително
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анатомично понятие, докато българското утроба включва и представата за земни недра или
вътрешност, каквато имат долмените?
Живо свидетелство за тези представи в наши дни предлага ламаизмът и по-точно
обичаят за избор на Далай Лама в Тибет. Ламаистката религия вярва в безсмъртието на
душата на човека. Затова, когато старият Далай Лама почине, неговите първи приближени
тръгват по села и градове да обикалят Тибет и да търсят детето, в което се е преселила
неговата душа. И когато открият у някое невръстно момченце белези от покойния тибетски
глава, те го обявяват за нов Далай Лама. Като вярват, че то носи душата на покойника,
която се е преселила в него.
Като косвено свидетелство в подкрепа на хипотезата си авторите предлагат
издълбаната върху входния камък на могилата Нюгрейндж тройна спирала. Смисълът на
спиралата като слънчев символ е разкрит от Чарлз Рос. Най-общо казано, спиралата
отразява ежедневното придвижване на слънцето по небосклона. Ако проследим движението
на слънчевата сянка на забито в земята колче, ще установим твърде любопитна картина.
Започвайки наблюдението си от деня на пролетното равноденствие, през първите три
месеца слънчевата сянка чертае върху земята фигурата на спирала. Това продължава точно
до деня на лятното слънцестоене, когато сменя движението си и сянката започва да се
движи в обратна посока, преначертавайки към деня на есенното равноденствие същата
спирала по обратния път, като достига изходната си точка. След това сянката се отправя в
обратната посока и чертае през следващите три месеца нова спирала, S-образно свързана с
първата. В деня на зимното слънцестоене сянката преначертава същата втора спирала, само
че в обратната посока. Така годишният слънчев небесен кръговрат се илюстрира графично
от двойка S-образно свързани спирали, всяка една от които е начертана веднъж по посока
на часовниковата стрелка и втори път в обратната посока. Или с други думи годишният
слънчев кръговрат се вмества в общо четири спирали. Елементарната логика показва, че
три свързани спирали би следвало да включват точно три тримесечия – времето на
бременността у човека, заключават К. Найт и Р. Ломас. Затова и тройната спирала на входа
на Нюгрейндж би могло да свидетелства, че става въпрос за място, свързано със
завършващата бременност – за родилна камера.
А ето накратко и самата хипотеза. Долмените, а в по-широк смисъл и други
мегалитни обекти като пирамидите в Египет, но и в Китай, в Америка, и зикуратите в
Двуречието, представляват специални обекти с многофункционален характер, основната
роля на които е била да обслужват вярата в безсмъртието на душата и прераждането на
човека. Те са били използвани за опазване тялото на покойника до подходящия момент и за
родилна зала на детето, чието телце вярвали, че ще приеме душата на мъртвеца и ще го
възкреси за нов живот. И тези тайнства са ставали с помощта и благодарение бледата и
студена светлина на утринната Венера, в строго определени дни от годината и дори на
няколко години веднъж.
Връщайки се към песните от „Веда словена”, можем уверено да кажем, че в тях
откриваме всичко необходимо за ритуалното възкресение на Коледа като малко дете на
земята. На първо място това е пещерата. Но не каква да е пещера, а „пещерата в полето”,
което ни убеждава, че става дума за изкуствена пещера, за долмен. И както ни уверяват
песните, точно такава пещера е приютила Злата майка, за да роди тук своя Коледа.
Откриваме и второто задължително условие за прераждането на душата – ясната звезда
Зорница. А тя се появява наранина, непосредствено преди слънцето. Да не пропускаме и
условието, според което пренасянето на душата не е нещо ежедневно или в произволен от
годината ден, а строго определено – в деня на зимното слънцестоене. Наистина,
Коледовден не съвпада точно с тази дата, но явно, че става дума за по-късно отместване във
времето, наложило се след мегалитната епоха. Във всеки случай то вече е било факт при
култа към Sol Invictus и този на Митра.
Коледните песни във „Веда словена” се съгласуват добре с хипотезата на К. Найт и
Р. Ломас и в това не се съмнявам. Техните наблюдения и заключения обаче са правени въз
основа на мегалитите на Британските острови, докато нашите песни са събирани из
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родопския край. Затова редно е да потърсим съгласуват ли се с екстравагантната хипотеза и
данните от археологическите проучвания на долмените и т.нар. скално изсечени паметници
от нашите земи.
Вече се запознахме с тези видове мегалитни обекти и затова сега няма да ги
разглеждаме подробно, а ще се спрем само на онези техни особености, които имат
отношение към издигнатата хипотеза. Тук на първо място следва да поставим отсъствието
на каквито и да са свидетелства за наличието на човешки останки в долмените и в скално
изсечените паметници у нас. Как тогава да твърдим, че става въпрос за гробници? Скелети
и кости липсват, а е запазена керамика, включително и цели керамични съдове, как да си
обясним това? Защото липсата на по-ценни предмети би могла лесно да се обясни с
иманярските набези. Пред наличието на съхранени единични керамични съдове можем да
си затворим очите. Но кой ще е откраднал костите? Интересно е месторазположението на
долмените като цяло, на високи и открити места, което ги прави по-трудно достъпни и
изолирани и от близките населени места, и от техните некрополи. В този смисъл, дори и да
са гробници, то явно не са били за ежедневна употреба, а само за определени случаи, но в
никакъв случай не могат да се разглеждат като обикновени гробници. А какви са били
тогава? Във всички случаи са били идеални за наблюдения на небесните тела, но и за
огряването им от тях. Трета особеност намираме в наличието на вход. За какво е служил
входът на една изолирана от населената околност гробница? Археолозите виждат във входа
доказателство за тяхната многократна употреба, но не искат да признаят, че това е твърде
странно архитектурно решение, що се отнася за гробница. Как да си обясним особените
предпочитания в географската ориентация на входа, ако той е само едно място за
проникване във вътрешността на долмена? Не говори ли това повече за някакви
астрономически функции, изпълнявани от долмена, отколкото за ролята му на гробница?
Защото ориентираният вход означава точно определен начин на проникване на слънчевите
лъчи и би могъл да служи за определяне слънчевата деклинация, за слънчев календар или
пък други някои измервания. Още по-отчетливо това личи при скалните гробници с отвор
на тавана им. Защото той не би могъл да служи за нищо друго, освен за пропускането на
слънчевата светлина и по никакъв начин не би могъл да се свърже със самия погребален
ритуал, ако изобщо са правени някакви погребения. Отделен въпрос поставя височината и
трудната достъпност до самата гробница, за да бъде тя действително ползвана за такава.
Внимание заслужава и наличието на две помещения в долмена. Засега липсва яснота
относно предназначението на т.нар. „преддверие”. Погледнато в светлината на хипотезата,
то изглежда нещо естествено и би могло да служи за отделяне на останките на знатния
покойник от родилката в различни, но свързани помежду си помещения. Особен интерес
будят и т.нар. „легла”, характерни за скалните гробници у нас, които стоят издигнати над
нивото на пода. По тази си особеност те силно се различават от издълбаните в пода ями за
мъртъвците в скалните гробници от съседна Гърция. Липсва яснота относно
предназначението на това архитектурно решение, но ако следваме нормалната логика,
ямата подсказва полагането на мъртвец и изключва ползването ѝ за легло на родилка. Да не
забравяме и мнението на Валерия Фол, която разглежда скално изсечените паметници у нас
в качеството им на храмови комплекси, а не на гробници.
Всичко това ни позволява да приемем, че по своите особености долмените по
съвременните български земи не противоречат, а напротив, са в подчертано съгласие с
хипотезата на Найт и Ломас. И в това отношение те се отличават от долмените без входове
в Кавказ и от гробниците без „легла”, а с ями, характерни за Гърция. Аз обаче искам да
обърна вниманието на читателя на още нещо особено интересно, което откриваме по
нашите земи. Става дума за два известни на археолозите феномена, които и до днес си
остават без обяснения. А сега хипотезата на двамата британци ни предлага обяснение, при
това – разбираемо и логично.
Без да навлизам в голямата дискусия относно датирането на мегалитите в България,
няма как да не отбележа, че поне някои от тях излизат далече извън рамките на приетата от
археолозите граници ХІІІ-VІ в.пр.Хр. Известно е, че единственият критерий, ползван от
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тях, е намерената около мегалитните паметници керамика. Трябва обаче да отбележим, че
край долмена при с. Сакарци е открита цяла запазена кана и фрагменти от голяма
конусовидна паница, които по форма и украса наподобяват силно тези, открити при
селищната могила Голямо Делчево, т.е. от епохата на златния енеолит от Източните
Балкани. Тогава се поставя въпросът, за какво свидетелстват тези два предмета? За
датиране от желязната или от медно-каменната епоха? Не се вписва в официално приетата
датировка и откритата в долмен № 1 край с. Студена, Хасковско бронзова фибула, датирана
за самото начало на бронзовата епоха.82 Както вече отбелязах, подобно е положението и
при храмовия комплекс Харман кая, Момчилградско, където наред с по-късната керамика
от бронзовата и желязната епоха е открита такава и от каменно-медната епоха. Ако
българските археолози не искат да бързат със заключенията си и държат, че точно
мегалитите в България са най-късните в света, това си е техен проблем. За мен обаче тези
два примера са достатъчни, за да подкрепя искреното учудване на В. Фол в датирането на
някои обекти и репликата ѝ, няма ли откриването на съвременни дарове в някои мегалити
да ги датират през ХХ век?
Повдигам въпроса с датирането на мегалитите у нас, защото то ни отпраща към
епохата на енеолита по нашите земи. И защото пак към същата епоха ни отпращат и двата
загатнати феномена. Единият много странен обичай е т.нар. „послесмъртна трепанация”.
Става дума за изкуствено правени отвори в черепа на вече починал човек, без видима
причина за това и с неизвестна цел. Подобни черепи са открити на няколко места из
древния свят, но най-ранната им поява се оказва по нашите земи, сред черепите на
енеолитно население при некрополите в Русе и при с. Лиляк (Търговищко).83
Не по-малко странен обичай представлява и известната т.нар. „хунска главичка” изкуствена деформация на черепа на новороденото, чрез пристягането му със специална
превръзка, поставяна веднага сред раждането му. Антрополозите знаят добре тези два
странни обичая, но никой не знае причините за тяхното възникване. Малко известен факт е,
че и двата имат балкански произход, или най-малкото, че се срещат тук още през далечното
V хил.пр.Хр.84
По неясни досега причини тези толкова различаващи се обичаи много често се
срещат свързани помежду си, по едно и също време, на едно и също място и практикувани
от една и съща етническа общност. Не е без значение и обстоятелството, че и двата се
срещат изключително при представители от мъжкия пол. Най-интригуващото е това, че
обект на послесмъртната трепанация са черепите на възрастни мъже, а изкуствената
деформация се практикува единствено при новородени момченца.
Кое би могло да свърже тези два толкова загадъчни и толкова древни обичая?
Науката засега няма представа и пази пълно мълчание. Според мен, хипотезата на Найт и
Ломас предлага напълно правдоподобно обяснение. Двата обичая от своя страна я
подкрепят, след като дори я онагледяват.
Може да се предположи, че отворите в черепа на мъртвеца са правени с цел да има
откъде да излезе душата на покойника. Колкото до полагането на превръзката на
главичката на новороденото, тя винаги минава през черепните фонтанели и това създава
впечатлението, че сякаш е целяла да ги затвори. И тази пристягаща превръзка се е сваляла
едва в края на първата година, т.е. след като вкалцените фонтанели са били вече затворени.
Така се създава алюзията, че върху черепите на мъртвите мъже са правени отвори,
като че ли нещо да може да се освободи и излезе от главите им, а при новородените е
обратното. Фонтанелите са били затваряни изкуствено, до момента на тяхното естествено
затваряне, сякаш за да може нещо, което е вътре в черепите, да се задържи в тях и да не
излезе навън. Излишно е да казваме, че тази схема е в пълно съгласие с хипотезата за
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пренасянето на душата на покойника в телцето (главичката на новороденото), за да може
той да възкръсне като малко дете за нов живот. Точно както предлага хипотезата.
Твърде вероятно е хипотезата на двамата британци да хвърля определена светлина и
върху друг един трудно обясним археологически феномен. Говорим за неестествено
големия брой символични погребения в некрополите от енеолитно време. Като цяло 15%
символични погребения за страната ни се струва несъразмерно висок процент. Още повисок е той за уникалния Варненски халколитен некропол – над 19%. Но най-необяснимото
си остава, че това са най-богатите погребения. Липсва разумно обяснение, поради каква
причина три от общо четирите гробове-съкровищници се оказват символични погребения.85
Въпросът е къде се губят толкова много човешки останки? Още повече, балканското
енеолитно общество не е познавало грабителските завоевателни войни, за да се мисли, че
покойникът е починал в далечни земи владетел. Тогава защо най-знатните му и заможни
представители отсъстват от своите гробове? Предположението, че поне част от тези
трупове биха могли да бъдат използвани за ритуала с прераждането, дава логично
обяснение на загадката.
Обобщавайки можем да кажем, че както песните от Коледния цикъл в сборника
„Веда словена”, така и данните от археологията за намерените на територията на България
мегалитни обекти и странни практики още от енеолитно време, се съгласуват твърде
успешно с хипотезата на К. Найт и Р. Ломас.
Друг източник на ценни данни по темата откриваме в митологията на балканските
земи. По-специално имам предвид известното ни за гетския цар, жрец и бог Залмоксис. Той
е известен със своето учение за безсмъртието на човека, намерило израз в съответните
обредни практики. Обучението се провеждало в т.нар. „зала за мъже”, където били
допускани само тесен аристократичен кръг избраници. Особено популярен е разказът на
Херодот за това, как Залмоксис се оттеглил в своя подземен дом за цели три години,
откъдето се появил наново чак на четвъртата година. Любопитното за нас е, че този
подземен дом Страбон нарича „пещера”. Така разбираме, че учението за безсмъртието,
проповядвано от Залмоксис, минава през продължителното изолиране в пещера,
симулиращо състояние на мнима смърт и последващото му възраждане. Той е представян
за божество на гетите, но култът му е бил разпространен в един по-широк ареал – в
областта на т.нар. „хиперборейски диагонал” – географската зона между югозападна и
югоизточна Тракия.86 И пак тук се откриват най-силно следите от тракийския орфизъм. Тъй
или иначе, днес Залмоксис се приема за смислово еднозначен с родопееца Орфей.
Говорейки за Залмоксис, ще припомня, че името му се среща и под формите
Гебелейзис, Тебелеизис, Небелейзис или Белейзис, като последното някои автори записват
и като Белейзин или Булейзин.87 Но това Булейзин звучи твърде близко до името Булензии,
записано в картата на Птоломей (ІІ в.) като земя, разположена северно от устието на р.
Дунав. По-интересното за нас е, че Петър Добрев допусна зад това име да се крие
българското присъствие по тези земи в епохата на географа Птоломей. 88 Няма да
коментирам доколко достоверно би могло да е това тълкуване, а само ще отбележа, че
споменатото Булейзин или Булензии е твърде близко по звученето си до името булинги, 89
както са били записвани дедите ни северно от р. Инд по времето на обединителя Ашока.
Свидетелства в подкрепа хипотезата на Найт и Ломас намираме и в излязлата
наскоро за нов живот книжнина на волжките българи. Наистина, тези свидетелства не са
свързани в стройна и завършена хипотеза и може да изглеждат разпокъсани, но това не ги
Тодорова, Х. Каменно-медната..., с.187; Иванов, И. Пътеводител. Праистория на Варненския край.
Варна, 2001, с. 19; Иванов, И. и М. Аврамов. Варненски некропол. С., 1997, с. 21.
86
Българска митология, 130-138.
87
Каменов, К. Небето помни. Варна, 2000, с.115.
88
Добрев, П. Мисли пред храма на вековете. С., 2000, с. 153.
89
Добрев, П. Необясненото и необикновеното..., с. 112.
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прави по-малко показателни. Говоря за изкуствените могили-балкани, издигани от дедите
ни от пръст или камък, за които стана дума по-горе. И за прокопаваните във вътрешността
им „пещери”. Така изготвените архитектурни обекти по същество не се различават от
долмените. Нещо повече, в съгласие с хипотезата е като че ли и тяхното предназначение,
защото няма и думичка те да са били ползвани за погребални обреди. Напротив, легендата
за създаването им е свързана с любовта на алпа Боян и рибата Бойгала. И едва ли е
случайно, че появилото се тяхно потомство – Иджик е момче, какъвто случай обсъжда и
хипотезата. Допълнителен аргумент, пак в същата посока, виждам в особения статут на
изкопаната пещера, ползвана от Туран да замества божествените ѝ покои. Дотук
единствено за Зорницата-Венера не стана дума, но като че ли е загатнато и нейното
присъствие. Основание за подобно допускане намирам в друга една, изказана с недомлъвки
легенда. Според основната версия Иджик бил женен за Танбит. Известни са обаче и други
мнения, според които негова съпруга била благородната Чакчак – вдовицата на
жертвоготовния алп Карга. Интересното е в това, че тъкмо Чакчак е алп на сутрешното
разсъмване, на зазоряването.90 Т.е. изпълнява ролята на звездата на сутрешното разсъмване
– на Зорницата-Венера.
В края и на тази глава, посветена на мотива с утринната Зорница, се натъкваме за
пореден път на българския етноним. Още по-осезаема става тази среща, тръгнем ли по
дирите на името Венера. Известно е, че Зорницата води това си название по едноименната
римска богиня. Как и откъде римляните са взели името ѝ, не е известно. Смята се, че то
произлиза от латинското venia – „милост” и че означава абстрактното „божия милост”, но
това тълкувание е твърде произволно, предвид широката палитра от понятия в латинския
език, съдържащи корена ven. Самото име Venrs (род. падеж на Venera) е пряко свързано с
латинското venus със значението „хубост”, „прелест”, „грациозност”, „любов”,
„наслаждение” – представа много по-близка до тази за една богиня на красотата и любовта,
отколкото споменатото venia. Ето защо на нас ни е необходим някакъв допълнителен
ориентир, който да ни насочи по правилната посока. И в качеството на такъв ориентир
можем да ползваме името на друга една римска богиня, с близко до Венера име – богинята
Венилия.
Венилия е богиня от етруската митология – майка на рутулския цар Турна и съпруга
на двуликия Янус. Пак в тази насока ни отпраща и родословието на Еней ‒ героят от Троя.
Обикновено легендите го представят за син на Венера. Но за нас по-важното е, че и
етруски, и троянци идват от една земя, имат общи родови корени и най-вече, че между
езиците им са установени тесни и дълбоки връзки.
Дали Еней е син на Венера, може и да не сме така убедени, но имената им напомнят
това на енетите-венети – верните съюзници на цар Приам и Троя. В литературата те са
влезли като енети, венети, венди или венти и били представяни за най-известното от всички
пафлагонски племена. По време на Троянската война те се сражавали на страната на Троя и
техни предводители били Еней, Пилемен и Антенор. Любопитното е, че след разгрома на
Троя те напуснали разорената Троада и Еней, по думите на Вергилий (І в.пр.Хр.), след
дълги скитания и премеждия по море, достигнал западния бряг на Апенините и се заселил
тук, полагайки родоначалието на римляните, а синът му Юла се смята за родоначалник на
династията на Юлиевците. По сведенията на Страбон, Пелемен и Антенор (Антигор,
Антигон) повели венетите през Тракия и прекосявайки Балканите, заселили най-северните
части на Адриатическо море, давайки името си на областта и на по-късно възникналата
Венеция, а Антенор положил основите на гр. Падуа. По-късно част от тези венеди заселили
Галия и живели общо с белгите, когато били покорени от Цезар.
Така разбираме връзката между събитията около Троянската война и участващите в
нея енети-венети, венедите по северното крайбрежие на Адриатика и венетите в Галия.
Излишно е да казваме, че друг техен клон съставят венедите по р. Висла, представяни от
старите автори за гали или сармати, но днес обявени за славяни. Няма да се спирам на тази
90
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страна на въпроса, но исках да посоча най-вероятната теза за произхода на името Венера.
Да не говорим, че точно нейният гръцки първотип – Афродита, става истинската причина за
самата Троянска война.
Мястото на венетите-пафлагонци в изследването съвсем не се изчерпва с казаното за
миграцията им към Апенините. Друга перспектива, само че този път назад във времето, ни
предлага сведението, че като цяло пафлагонците водели произхода си от старите сирийски
земи. Точно тук, по границите на сирийската пустиня, са живели някога т.нар.
вениаминити. Това научаваме от разчетените повече от 33000 глинени плочки с
клинописни текстове – архив на някогашната древна град-държава Мари. Тя е заемала
териториите по средното течение на р.Ефрат за периода от началото на ІІІ хил.пр.Хр. до
1758 г.пр.Хр., когато е унищожена от войските на Хамурапи. А това означава, че
сведенията за вениаминитите, живели в съседство с Мари, са също от тези древни времена.
Ще припомня, че идентифицирах тези вениаминити с потомците на Вениамин – най-малкия
син на патриарха Яков-Израил, едно от дванайсетте израилеви колена, последвали Мойсей
към обетованата земя през ХІІІ в.пр.Хр.
В още по-далечна епоха ни препраща името Бенони на същия този Вениамин, тъй
както той е бил кръстен първоначално от майка си. Защото то иде да покаже, че в подълбока древност този израилев народ е съществувал под друго име и че това по-старо име
започва с нетипичния за израилтяните звук Б. Така достигаме до много по-древния северен
град Бан и т.нар. „народ на Бан”, живял някога по местата на вениаминитите. 91 Този народ,
известен от шумерските текстове и с названията „Северните агресори”, „Народ на лъка”
или „Лъконосците” е превзел древния Шумер, а предводителят му положил началото на
третата династия на гр. Урук. По-интересното за нас е името на неговия цар и цар на
Шумер – Лугал Заггизи, идентифициран в наши дни с българския родоначалник Зиези,
превърнал Шумер в мощна империя през ХХІV в.пр.Хр. (според Д. Димитров е царувал в
периода 2755-2730 г.пр.Хр., а според официалната версия четири века по-рано).
Проследявайки по-сетнешната история на народа на Бан, в цитираната по-горе статия Д.
Димитров отбелязва, че към края на ІІІ хил.пр.Хр. Зиези се е отправил на изток и е заселил
полуостров Индостан. Тук народът му станал известен под имената БХИЛ („Лъконосците”)
или ХАИХИА – разновидност на името Зиези (ХАИХИА – ХСАИХСИА – КХСАИКХСИА
– САИСИА – ЗАИЗИА, откъдето и името Зиези). Не е за пренебрегване, че тези хаихиа са
представени за потомци на Яду, т.е. за едни от ядавите – народът на Кришна. Може би това
обяснява причината за появата на образа на чобан Крусню (цар Кръстник) и на
обожествените от народа ни Юди в песните на „Веда словена”?
Според библейския текст името Вениамин означава „син на десница”, чието
значение разбираме едва от по-късната история на израилевите племена. Защото и първият
израилтянски цар Саул в обединената израилтянска държава, и първата столица Гива, а и
по-късната ‒ Йерусалим, принадлежат тъкмо на Вениаминовото коляно. В това тълкувание
намираме потвърждение на титлата Wanax (цар, господар), носена от всеизвестния
фригийски цар Мидас ХІІІ-ХІІ в.пр.Хр.;92 на епитета ВАНАНД (победоносен), даван на
двама парфянски царе, известни като Вононд и на прозвището УАНАНДО БАГОЛАГО,
носено от най-известния кушански владетел – Канишка;93 на титловото име Влендур
(Въхънъдур) на българските владетели в Кавказ.94
Това последно име е особено интересно, защото то е засвидетелствано в „История на
арменците” на Мозес (Мойсей) Хоренаци (V в.). Този Влендур Булгар Вунд, освен че е
представен за предводител на българска орда, но е записано и че земята, която заселили в
Кавказ, била наречена Вананд по неговото име. Разбира се, описаното събитие е много покъсно, през ІІІ в., но това не го прави по-малко перспективно за изследването ни. В
Попов, С. Българското име..., с. 124, 125-126, 129.
Мидас. - В: Кратка енциклопедия тракийска древност, с.180.
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Добрев, П. Каменната книга на прабългарите. С., 1992, с. 94.
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Кавказкия регион от това време и през следващите векове не един и двама хронисти
регистрират българското присъствие и по-специално това на българите уногури,
записвайки ги с най-различни имена. Така например, Егише Вардапет (V в.) говори за
хайландури, Захари Ритор (VІ в.) ‒ анагур-авнагури, А. Шикараци (VІІ в.) ‒ олхонторбулгар, Псевдо Мозес (Мойсей) Хоренаци (ІХ) ‒ вхндур-булкар, патриарх Никифор (ІХ в.)
‒ уногундури, Теофан Изповедник (ІХ в.) ‒ уногундури булгари, ал-Масуди (Х в.) ‒
вулундури, Ибн ал-Калби – улугундур, Константин VІІ Багрянородни (Х в.) ‒ оногундури,
хазарският каган Йосиф (Х в.) ‒ В.Н.НТ.Р. (т.е. вънънтър, ванантар, вононтор, вунунтур),
анонимната персийска география „Худуд ал-Алам” (Х в.) ‒ венендери. Пак в Кавказкия
регион е описано т.нар. Хунско царство със столица Ванандар (Варачан), а приток на р.
Аракс носи името Вананд-чай.
Особено любопитни са данните от германо-скандинавската митология. Тук страната
на бог Один е наречена с името Асланд, т.е. страната на асите, и тя има за западен съсед
Ваналанд – страната на ваните, където асите и ваните са основните божества в германоскандинавския пантеон. За граница помежду им служела р. Ванаквистл, т.е. р. Дон. В
случая е важно идентифицирането на народа на ваните, според някои съвременни автори, с
венендерите-уногундури, т.е. с българите-уногури.95
Излишно е да казвам как всички тези наименования на дедите ни, уседнали в
региона на Кавказките планини и Северночерноморските степи корелират с корена ВАН
(УАН, УН), послужил за именуване на римската богиня на любовта и на нейната небесна
представителка – звездата Зорница. В някои случаи се говори за българската област Вананд
и за река Вананд-чай. В други за столицата Ванандар на владението Беленджер или Булкер.
Някъде народностното ни име срещаме записано с двете му форми: ВХНДУР-БУЛКАР,
ОГХОНДОР-БУЛГАР или УНОГУНДУРОИ БУЛГАРОИ. Така е дадено името и на
владетеля, заселил българите в Кавказ и дал името си на областта Вананд – Влендур Булгар
Вунд. Във всички тези случаи сме свидетели на жива и стабилна връзка между българския
етноним, тъй както го знаем днес, и името на планетата Венера. Затова няма защо да се
учудваме, когато срещаме корена на етническото си име в германо-скандинавската
митология редом до това на Один, на асите и ваните. Тук прославеният дворец на Один
носи името Валхала, а обслужващите го небесни деви – ВАЛКИРИИ. Забележете само, как
тук народът ни е обожествен, а името му – издигнато в култ.
Към българското присъствие ни насочва и великият Канишка – най-прославеният
владетел на Кушанската империя, царството на тохарите – БАГЛИКАС. Титлата, с която е
записван той, е УАНАНДО БОГОРАДО, а владяната от него област и досега носи името
БАЛХ (БАЛХАРА/. Затова някои съвременни автори дори го припознават за българския
Авитохол.
Малко или много, към българското име ни насочва и титлата на легендарния цар
Мидас. Той е владетел на БРИГИТЕ, прекосили Хелеспонта и влезли в историята на Мала
Азия под името ФРИГИ. Днес това име се разчита като БЪЛГИ. И едва що стъпил на
територията на древна Троада, виждаме го удостоен с титлата ВАНАКС. Няма и столетие
след тези събития, виждаме как сред горящата Троя Еней товари корабите си със своите
ЕНЕТИ-ВЕНЕТИ на далечно странстване към бъдещия Рим. А Пилемен и Антенор
повеждат своите венети през Хелеспонта и Тракия към северните Апенини. Любопитното е,
че едни автори откриват връзки на венетите и ПЕЛАСГИ, а други с БЕЛГИ – все етноси,
чиито имена са близки до корена на българското име. Но и още нещо, което не е за
пренебрегване. Списъка на българските царе поп Йовчо от Трявна започва точно с имената
на посочените двама предводители на венетите, представени като Пелемен и Антегор.96
По-горе посочих, че пафлагоните-венети водят произхода си от земите на древна
Сирия. Това ни позволи да допуснем връзката им със старите вениаминити, описани по тия
пак там, с. 36; Сверисон, А. КОЙ СЪМ АЗ или житие Рода българского. - сп. Авитохол, 2004, №
27, с. 8.
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Поп Йовчо от Трявна. Летопис и родословие. В. Търново, 1995, с. 25.
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места в клинописните текстове от Мари. За тях допуснах връзката им с библейските
вениамини – потомците на Вениамин – най-малкият от дванайсетте синове на Яков-Израил.
Точно това коляно ни изправя пред поредица неизяснени въпроси, но сега ни интересува
защо единствено те са останали непоколебими поклонници на Ваал и поради каква причина
денят на Вениаминовото коляно се чества около деня на зимното слънцестоене и по-точно
на 23 декември? Отговора на тези въпроси потърсихме в името Бенони, както нещастната
Рахил, преди да издъхне, е именувала Вениамин, и във връзката на това по-старо име с
името на народа на Бан. И тук отново попадаме на българската следа, защото владетелят на
този народ – могъщият Лугал Заггизи е идентифициран с българския Зиези. Така достигаме
историята на древен Шумер с всеизвестния гр. Урук, който в действителност е УНУГ,
Шумер на героя БИЛГА-МЕШ и на капризната ИНАНА. Билга-меш ни отпраща директно
към българското име, но интересни асоциации буди и името на властната богиня на
любовта и плодородието. Защото Инана е и Нана, т.е. Венера. Старите маджари наричат
дедите ни тъкмо с името НАНДОР, като НАНА-ВЕНЕРА, а разбират БЪЛГАРИ. Оттук и
старото маджарско име на Белград – НАНДОРФЕХЕРВАР, т.е. Български бял град.
Твърде многобройни и многозначителни станаха примерите, които сочат определена
връзка между българския етноним и името на божествената Венера. Не всичко може да ни е
ясно около причината за този феномен. Това обаче не означава, че той не съществува и че
някой може да го отрече. Мълчанието не го решава. Затова и аз не го премълчавам, а се
надявам, повдигайки проблема, породилата се дискусия да го разреши.

3.4.

Книгата в легендата за Коледа

Всичко около Коледа е плод на чудо. Чудодейно е зачатието на Злата майка с чашата
студена вода от близкия кладенец. Чудодейно е раждането му в пещера, при това на полето,
т.е. в долмен. Изгрялата в ранното утро звезда Зорница е знамението, по което светът
разбира за настъпилото чудо, но тя показва и пътя към пещерата в Харапското поле, където
се е родил Млада Бога Коледа. Освен това Зорницата като че ли изпълнява и друга роля, не
така явна, но заемала съществено място в живота и представите за отвъдното у мегалитния
човек. За това ни подсеща датата на чудотворното раждане, близка до деня на зимното
слънцестоене, а и зачатието му по времето на пролетното равноденствие. Тъй или иначе,
тези особени календарни дати в природния цикъл и мястото на Зорницата-Венера в
чудодейните събития ни отпращат към най-древните астрономически представи на човека
от мегалитната епоха. Съвременните хора гледаме на тези архаични представи като на нещо
мистично, лишено от реализъм и в най-добрия случай ги отнасяме към астрологията. Затова
не ги приемаме сериозно, нито задълбочено. Тъкмо поради тази причина в Коледните песни
от „Веда словена” бие на очи една интересна и неочаквана особеност. Още повече, че тя
дори не е загатната в евангелията или в останалата християнска литература и би могла да
представлява водораздел между двете чудотворни раждания, толкова често и така
настоятелно отъждествявани. Става дума за мотива с книгата като неразделен и особено
важен атрибут при описване образа на Коледа в песните на родопските мърваци и помаци.
Безспорно, това е може би най-неочакваният атрибут от божественото обкръжение.
Свикнали сме да възприемаме небесните богове кой със златен жезъл, кой със златна чаша,
но дори дървена тояга да бъде, тя ще е вълшебна, а сега изведнъж – книга. Безспорно,
мотивът с книгата е странен и придава особена цивилизованост на образа на Коледа. Ние
обаче още от ученическите години сме свикнали да ни наричат и пишат „диви” и „варвари”
най-учените ни и първи хора. Затова сега е трудно да разберем за какво става дума. И още
по-трудно ни е да повярваме, че точно нашият Коледа е толкова грамотен и начетен от
самото си раждане. А може би тъкмо мотивът с книгата ще ни даде нови перспективи в
изследването и като ключ ще ни отвори портите към неизвестни за нас светове? Като
начало да се запознаем с това, което ни казват песните.
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Случайно или не, още първите стихове от песен П.1. от цикъла Коледни песни
започват с описанието на странна картина: „Излела ми стара майка,/ излела ми ут сарае,/ ф
десна хи рока ясна борница,/ ясна борница ясен огън,/ ф лева хи рока бела книга,/ бела
книга царно писму,/ рукнала са подрукнала,/ гласум рука песна пее,/ песна пее бела книга,/
бела книга царно писму” (стих 1-10).
В първите десет песни, посветени на ритуала Коледа, това е единственото
споменаване на книгата. Тя обаче е в ръката на стара майка и това ѝ придава особено
значение. С това започва песента, целият песенен цикъл, така започва Коледният ритуал.
Стара майка е излязла от къщи, като в дясната си ръка държи запалена борина, а в лявата –
„бела книга”. Книгата се нарежда до свещения „блесов” огън като атрибут в Коледния
ритуал. Още по-странна става картината, вглеждайки се в нея по-подробно. Защото стара
майка не само я държи в ръка, а и чете от нея напътствията си към младежите за
предстоящата Бъдни вечер. Т.е. тя не им говори за празника нещо лично нейно, а
провиквайки се на висок глас, се обръща към юнаците, предписвайки им това, което те
трябва да изпълнят. Тука друг коментар не бихме могли да направим, освен да изразим
почудата си от това, че Коледовият ритуал е бил записан под формата на инструкции за
пълноценното му протичане. Както и удивлението си, че един обикновен човек, в
далечното минало, при това – жена, е грамотна и може да чете направо от книгата. Това
излиза извън нашите представи, както за древните ни и „диви” деди, а още повече и за
епохата, към която ни ориентират песните досега.
Преди да сме се насочили към песните, свързани с легендата за Коледа, да
разгледаме накратко и песен Пр.4, за която казах, че заема особено място между двете
групи песни. Споменах, че по мое мнение тя отразява най-ранната редакция на ритуала.
Тук нещата като че ли са по-ясни и свързват книгата пряко с Коледа. Той слиза на земята,
за да учи хората как да не грешат пред Бога и да не го ядосват. Трите Юди – Марга, Кали и
Мазата отишли в град Билита, където се били събрали тримата крале: Укарана, Асирита и
Харапска и им запели своята Коледна песен. А в нея между другото се казва: „...да ми,
Боже, седнеш,/ да искараш ясна книга,/ да си учиш трима царе,/ ...” (стих 69, 71, 74). Тук
книгата е притежание на Коледа и той я ползва, за да учи хората по нея.
Така стигаме до песните, отразяващи легендата за Коледа и първото впечатление е,
че тук книгата е значително по-често споменавана, отколкото в песните, посветени на
ритуала. В седемте общо песни, думата „книга” не се среща единствено в Пр. 2. В
останалите шест тя се среща 38 пъти, като фреквентността ѝ се движи в твърде широки
граници – между 1 и 17 пъти или средно за седемте песни – малко над пет пъти на песен.
Далеч по-интересно е съдържанието на песните, което първо ще представя за по-голяма
прецизност песен по песен, а след това ще го обобщим.
Нека започна с едно уточнение, че в песните ще разглеждаме само оригиналните
мотиви, които ни носят някаква информация, докато тези, които се повтарят, ще
отминаваме без коментар.
Песен 11.
В началото на песента се говори за новородения Коледа, като се казва: „... та си роди
млада Бога,/ млада Бога и Коледа;/ чудну ми дете нишенлие,/ на лику му ясну сланце,/ ф
рока му златна книга,/ на книга ясни звезди / ...” (стих 25-30). Мотивът е интересен с това
как представя новородения Коледа – целият той свети като слънце, а в ръката си държи
златна книга, т.е. книгата е в ръцете му още с раждането. И друго нещо важно. Книгата е
златна, но най-странното е, че на нея е записано не нещо друго, а „ясни звезди”. Каква е
тогава тази книга? Нека да не бързаме с отговора, а да продължим работата си по текста.
Още докато роди Злата майка, в пещерата идват трима непознати царе и влизат при
тях. „... /вода пие млада Бога,/ вода пие песен пее,/ та си учи трима царе,/ трима царе трима
крале,/ вера хми ф Златна книга:/ млада си Бога уверували,/ чи си слел ут небету,/ ут небету
на земята,/ да утемне млади юнаци,/ млади юнаци малки моми,/ чи са на Бога гюнеф
сторили./” (стих 82-93). Текстът е интересен с това, че ни запознава с вярата в Коледа,
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както е описана в златната книга: Богът да слезе на земята и да учи младежите как да не
правят грях пред Бога. На пръв поглед този текст се разминава с казаното в предходния за
описаните в книгата ясни звезди. Но дали текстовете си противоречат и още повече, дали се
отричат взаимно, можем да разберем, само ако продължим работата си напред.
По-нататък научаваме от тримата гадатели-звездобройци, че те разбрали знамението
с изгрялата звезда, едва след като прочели записаното в ясна книга за него. „ ... лу сме
трима звезници,/ звезници и биларе,/ та са сме чудили/ що е звезда изгрела;/ ясна сме книга
видели,/ видели сме и сме пели,/ чи си са родил млада Бога,/ млада Бога и Коледа;/” (стих
128-135). Този текст свидетелства, че и тримата гадатели-звездобройци, наред с Коледа и
по времето, когато се е родил той, са били грамотни и са знаели да четат. С това Коледните
песни надхвърлят и най-смелите ни представи относно грамотността на хората в епохата на
Коледа, т.е. от мегалитната епоха.
Оригинален мотив откриваме в песента на коледуващите дечица: „Кой си на дарба
дари,/ подава му млада Бога,/ подава му златна книга,/ златна книга нишенлие,/ та си него
верува,/ ...” (стих 182-186). Според казаното Коледа ще подари златна книга на всеки,
направил подарък на коледуващите момченца. Това последно разяснение иде да ни покаже,
че всеки, който е дарил децата, ще получи за подарък книга и представлява живо
свидетелство за мащабите на грамотността, както и за мястото ѝ специално при честването
на Коледния празник.
Можем да заключим, че от една страна по времето, когато Коледа е бил роден на
земята като дете, и той, и гадателите-звездобройци са имали книги и са можели да ги четат.
От друга страна, казаното за стара майка и за хората, дарили дечицата и получили „златна
книга”, дава представа за широката грамотност сред населението, въвело култа към Коледа,
т.е. сред дедите ни. И същевременно свидетелства, че самият култ изисква определена
интелигентност, познания или най-малкото грамотност. Явно, че сме изправени пред
странно и оригинално явление, но нека продължим със следващата песен.
Песен 12.
В тази песен думата „книга” се среща най-често, общо 17 пъти и това ни кара да се
надяваме, че ще срещнем някои нови и непознати досега мотиви, а други ще опознаем позадълбочено и цялостно. И първото нещо, което научаваме по въпроса, е обяснението за
златната книга на Коледа. Тя съвсем не е нещо случайно, което той е намерил в пещерата.
Своята Златна книга Млада Бога е измолил от по-големия си брат Вишну, още когато го е
молил да не наказва всички хора за грешките на неопитните младежи, а да му разреши да
слезе на земята и да научи хората как да живеят праведно и да не правят грехове: „Бива ли,
Боже, ни бива/ да ми слезе Злата майка,/ .../да ма роди малку дете,/ ... /малку дете млада
Бога?/ Да ми дадеш Златна книга,/ та да шетам пу земета/ та си уче млади юнаци/ млади
юнаци, малки моми,/ ” (стих 34-43).
По-нататък виждаме, че Вишну не само дава съгласието си, но и сам той моли Злата
майка да се включи в намеренията им. А тя от своя страна иска от Вишну: „Лу ти са мольба
моле,/ лу да си роде малку дете,/ да си пратиш свети Ангел/ да му донесе Златна книга,/”
(стих 90-93). А по-долу книгата е наречена „Златна книга звезналие” (стих 145). Ако се
върнем към предната песен (П.11), можем да се подсетим, че на книгата имаше ясни
звезди, а сега самата тя е наречена „звезналие”, т.е. звездна и това показва съгласуваност
между двете песни по отношение съдържанието на книгата. И при двете книгата е звездна,
но от следващото позоваване на думата книга нещата стават още по-интересни.
Там също се говори за „звезна” книга, тя обаче не е книгата на Коледа, а на
гадателите: „... трима царе царни Харапине./ Та си пели Звезна книга,/ Звезна книга
биларева,/” (стих 159-161). А тази „Звезна книга” те имали от стария си баща: „Бабайку ни
стара крата/ таман веке да юмрие,/ посинил си Звезна книга,/” (стих 230-232). И така
разбираме, че освен Бог, „ звезна книга” или „книга звезналие” са имали и учените земни
гадатели и тъкмо поради това те са известни и като „звезници”, както ги бяхме записали
малко по-горе. Такава книга е имал и старият им баща. Така от казаното излиза, че книгите
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с обозначени на тях звезди са не само божие притежание, но и на смъртните земни хора. И
дори са популярни, защото още докато разбере Харапска крале за тримата „царе”, че са от
„Край земе”, той ги пита имат ли си „Звезна книга”, щом като са от Крайна земя.
Накрая да отбележим и още една подробност, че Коледа започнал обучението на
младите най-напред в Харапската земя и след това продължил обиколката си по останалия
свят. „Млада Бога ми излезе/ излезе ми ут пещерата/ та си флезе в Харапска града/ ф
Харапска града фаф сарае./ Искара си Златна книга,/ та си учи млади юнаци,/ млади юнаци,
малки моми/” (стих 569-575).
Следващата песен П.14 е сравнително по-далече от тематиката за книгата, но пък от
нея научаваме варианта, според който Коледа чете своята „Звезна книга позлатена” на
дошлите да му се поклонят в пещерата малки деца: „Малки деца молкнали,/ молкнали веке
ни плакали,/ ни плакали ни викали,/ я си при дете седнали./ Малку хми дете книга пее,/
Звезна книга позлатена.” (стих 124-129).
В първата от песните, посветени на Коледа от Притурката към Книга ІІ на „Веда
словена” научаваме, че книга с историята на Коледа е имал и младият Деф. Той преди да
хвръкне на небето дава на Коледа книгата, по която Млада Бога да учи младежите да не
правят грях пред Бога. Не става ясно доколко книгата, по която младият Деф чете
историята на Коледа, и тази, дал му на изпроводяк, са една и съща книга или две различни.
Не е ясно и дали младият Деф и свети Ангел, натоварен с подобни функции в предишни
песни, са един и същ персонаж, или пък два различни. Каквито и да са отговорите обаче, те
не променят съществено обрисуваната дотук картина. Може би по-интересен е резултатът
от учението на Коледа, както ни го представя песента: „Кой си на мене верува,/ да ми целуе
ясна книга,/ лику му блесналу/ кат ми е ясну слънце;/ я му душе на небе,/ кат си е ясна
звезда,/ ясна звезда ясна зора.” (стих 170-176). Защото от казаното научаваме, че който
вярва в него и целуне книгата му, душата му на небето щяла да свети като „ясна звезда,
ясна зора”. Това е определението за утринната Зорница и по този начин, макар и косвено,
стигаме до връзката между мотива с книгата и този със звездата Зорница.
Допълнителна информация за книгата ни предлага песен Пр.3, където четем: „ясна
му книга на ръката,/ ут книга слънце грее,/ слънце грее, месечина.” (стих 27-29, стр.435).
Сега разбираме, че звездната книга съдържа информация не само за звездите, но и за
слънцето и луната. С това всички съмнения и недоумения за характера на книгата отпадат.
Става ясно, че приказките за звезди в книгата не са използвани в преносен смисъл, а съвсем
дословно. В съдържанието си книгата говори за звездите, слънцето и луната и загатва, че
душите на праведните хора ще светят на небето като Зорницата-Венера.
Питам се, какъв смисъл има всичко това и не представлява ли книгата на Коледа
атлас на звездното небе? Може да изглежда невероятно и претенциозно, но аз не виждам
друг отговор. Наистина, говори се, че книгата съдържа и учението на Коледа и дори
неговата история, но какво е това учение не става ясно, освен младите да не се глумят, като
наливат вода на Дунава. А историята му включва все чудодейни моменти: как е
самозаченала Злата майка, как го е родила в пещера, как раждането е било споходено от
изгрялата утринна Зорница.
Дали единствено знамение е представлявал нейният изгрев, или има и нещо
недоизказано в песните, обяснението намираме в хипотезата на К. Найт и Р. Ломас.
Раждането на небесния Бог Коледа като малко дете на земята е чудо. Чудо е и пренасянето
на душата на покойника в телцето на новородено. Условията, за да се сбъдне това чудо
според тяхната хипотеза, е раждането да бъде по времето, когато Венера огрява
вътрешността на долмена, наранина, преди изгрев слънце и в деня на зимното
слънцестоене. Всичко това откриваме и в песните, без обаче тези условия да са поставени
императивно. Поради този факт сме склонни да приемем, че песните са напълно
съгласувани с хипотезата. Изумителното е, че са записани преди повече от столетие преди
цитираната хипотеза. Нещо повече, песните ни въвеждат в непознатия свят на гадателитезвездобройци и ние разбираме, че това са хора с висока култура – грамотни, знаещи и
можещи, със собствени книги на звездното небе, по които правели своите предсказания.
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Днес хората, предсказващи по небесните явления, наричаме астрономи и
метеоролози. Някога са ги наричали астролози. Но както и да са ги наричали, тези хора
безспорно са разполагали със значителни познания върху природните закони и връзката
между небесните и земните явления. Възможно ли е в действителност хората от
мегалитната епоха да са притежавали подобни високи познания, или това са празни
приказки за наивници? Това е въпрос с повишена трудност и тепърва следва да потърсим
отговора му. В наши дни този път са го извървели британските изследователи Кристофър
Найт и Робърт Ломас, като са го описали подробно в книгата си „Машината на Уриел”.
Дотук на няколко пъти се спирахме на отделни техни твърдения. Сега обаче ще ни се
наложи да се задълбочим в основните постановки от работата им.
Дълго време сериозни научни статии и популярни издания коментират една или
друга особеност на мегалитните обекти, като разкриват общи принципи при градежа,
въпреки огромните понякога разстояние помежду им. Не само това, но се открива и
наличието на редица особености, които свидетелстват за функционирането им като
астрономически обсерватории за проследяване движението на слънцето и луната и
периодичността в дневните и годишните цикли на природните процеси на земята. Едва в
наши дни обаче се стигна до обособяването на самостоятелен научен клон, наречен
„археоастрономия”, основната заслуга за което са работите на проф. Александър Том.
Проучванията му на над 600 мегалитни обекта на Британските острови установиха по
безспорен начин, че мегалитните кръгове са построени по геометрични принципи и че
мегалитният човек в Западна Европа е познавал Питагоровата геометрия много преди
времето на самия Питагор, в периода 4000-2600 г.пр.Хр. Статистическият анализ на тези
данни дава основание да се предполага, че така изградените мегалитни обекти са били в
състояние да се ползват за наблюдения върху инклинацията на еклиптиката, инклинацията
на лунната орбита; определяне средната амплитуда на отклонението на лунната орбита и на
средния лунарен паралакс.
Най-смело от всичките му твърдения е това за наличието на обща стандартна
единица за дължина, ползвана на цялата територията на островите в ония времена. Тя
възлиза на 2 фута и 8,64 инча, т.е. на 82,966 см. И той я нарича „мегалитен ярд”. Нещата с
мегалитния ярд на проф.Том излизат извън границите на островите, доколкото позадълбочената историческа справка показва нещо удивително. На полуостров Индостан, от
времето на Харапската цивилизация до ХІХ в., е била използвана мярка за дължина,
наречена „газ”, равна точно на 33 инча (83,8 см). Съвременни изследвания на статуи от
древен Шумер доказаха наличието на единица мярка за дължина, съответстваща точно на
1/50 част от дължината на индийския газ. На Иберийския полуостров в древността е била
използвана единица за дължина „вара”, равна на 32,5 инча (82,5 см). Същата дължина е
имал прътът, използван още по времето на бронзовата епоха от миньорите в Тирол. На
остров Крит по време на минойската епоха е бил използван т.нар. „минойски фут”, равен на
30,36 см, като пресмятанията показват, че 1000 минойски фута (303,60 м) са приблизително
равни на 366 мегалитни ярда (303,657 м).
Днес е трудно да повярваме, че мегалитният човек е разполагал с единна
стандартизирана мярка за дължина, ползвана на толкова обширна територия ‒ от
Атлантическото крайбрежие на Западна Европа на изток до Източното Средиземноморие,
Двуречието и полуостров Индостан, при това във времето преди и в епохата на първите
речни цивилизации. Имайки предвид минималните разлики в ползваните измервателни
единици по места, единственото разумно обяснение би било, че мегалитните хора са
ползвали не някакви стандартни шаблони, а определена природна реалност. Тя би следвало
да е уникална за планетата като цяло, независимо от географската точка, където е
замервана.
Изследвайки минойската култура на о. Крит, А. Бътлър стига до заключението, че
старите минойци са ползвали геометрична система, при която кръгът е имал 366 градуса,
градусът е съдържал 60 минути, а минутата – 6 секунди. Според него т.нар. диск от Фестос
съдържа в себе си календар от 366 дни. Изборът на числото 366 съвсем не е плод на
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случайно хрумване, а напълно съзнателен и съответства на броя на слънчевите изгреви в
рамките на годината. Известно е, че годината има приблизително 365,25 денонощия, което
означава изгревите да са 366. Затова и годишният календар, и кръга минойците са делили
на 366 части. По същия начин е била делена и обиколката на земята, като една мегалитна
дъгова секунда е отразявала 366 мегалитни ярда. При това положение, измерената по този
начин обиколка на планетата се оказва 40009,98 км. и се различава от установената днес,
със съвременни средства, полярна обиколка на земята едва с 20 м. – 40010 км. Като оставим
настрани удивлението си, трябва да сме наясно, че високите астрономически познания на
мегалитните хора ги водят до някои фундаментални обобщения.
Коментирайки казаното, К. Найт и Р. Ломас отбелязват: „И така, по всичко личи, че
преди около 4000 години минойците от Крит са наследили от мегалитните жители на
Западна Европа система, при която една дъгова секунда се равнява на една времева секунда
и това можело да се изрази като разстояние от 366 мегалитни ярда върху повърхността на
Земята. Ако човек измерел точно това разстояние и го отбележел на земята в посока изтокзапад, то би отговаряло на разстоянието, на което Земята се завърта (във всяка дадена
точка) за една мегалитна времева секунда. По този начин тези праисторически хора
обединили времето и разстоянието в една форма за измерване”.
Свидетели сме на изключителен по находчивост и остроумие подход – той говори не
само за високи познания, но и за неподозирани интелектуални качества на хората от
мегалитната епоха. Като оставяме настрана многобройните спекулации по тази тема, струва
си да се запознаем с начина, по който те са стигнали до определянето на своята
универсална единица за дължина, т.нар. „мегалитен ярд” на проф А. Том. Разбира се, преди
да стигнат до своите обобщения, мегалитните хора трябва да са били много добри и
прецизни наблюдатели на звездното небе. И независимо, че не са разполагали с развита
писменост, те следели траекториите на движението по небесната сфера на значителен брой
от видимите небесни светила. Това са извършвали с помощта на своите каменни кръгове,
отчитайки придвижването на небесното тяло между два фиксирани към земята каменни
стълба. Известно е, че движението на една видима звезда между две неподвижно
фиксирани точки на земята зависи единствено от въртенето на самата земя и не зависи по
никакъв начин от звездите. Движението на земята е постоянно, затова и времето за
придвижване на звездата между избраните точки е също постоянно. Проблемът е в начина
на определяне на времето. Връщайки се към модела с кръга, разделен на 366 части, К.Найт
и Р.Ломас решават да отмерват равните времеви интервали с помощта на махало. За целта
те находчиво се възползват от „магическото” за древните хора число 366 и нагаждат
дължината на махалото така, че да се люлее с 366 такта, докато наблюдаваната звезда
измине разстоянието между двата стълба. Така определената дължина се оказва 16,32 инча
или 42,5 см, т.е. точно половината от мегалитния ярд на проф.Том. Ясно е, че тази дължина
не зависи от географската точка по земното кълбо, където се прави замерването, а
единствено от масата на земята и затова навсякъде е една и съща.
Така Найт и Ломас стигат до отговора на една от най-големите загадки на
древността. И в него, както разбираме, няма нищо загадъчно, извънземно или нереално.
Обобщавайки откритието си, те отбелязват: „Мегалитният ярд на професор Том се базира
на чиста геометрия, извлечена от три абсолютно фундаментални стойности: 1. Земната
орбита около Слънцето; 2. Въртенето на Земята около собствената ѝ ос; 3. Масата на
Земята. Земната орбита разделя хоризонта на 366 части, от въртенето на Земята се получава
интервала от време, а масата на планетата (гравитацията) определя дължината на махалото,
за да се възпроизведат 366 маха. Наистина брилянтно хрумване!”
Съгласен съм и приемам комплимента, с който авторите определят находчивото
решение на мегалитните хора. По същия начин бихме нарекли и тяхното собствено
хрумване при разгадаване загадката с мегалитния ярд. Още по-остроумно е изобретението,
наречено „машината на Уриел”. Нека поясня, че за тази машина научаваме от „Книга на
Енох” – апокриф, смятан за дело на ранните християни, но в действителност много по-стар,
като К. Найт и Р. Ломас го свързват директно с мегалитните хора. Аз добре познавам този
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апокриф и съм писал изследване върху него. За мен най-загадъчното и интересното бе
описаният в книгата календар, който се оказа идентичен с нашия циклов български
календар. Тука няма да се връщам на тази тема. Няма да се занимавам и с критиката към
неправилно определената от двамата британски автори „зона на Енох”, по техните думи.
По-важното е самото декодиране „машината на Уриел” и отговорите, които те дават на
въпросите какво представлява и за какво служи тази машина.
Оказва се, че става дума за един от вече познатите ни каменни кръгове, известни в
европейската литература под името кромлехи или с шумерското гилгал, използвано някога
в древен Ханаан. По-особеното в случая е подредбата на камъните от периферията на кръга.
Ето указанията за построяването на „машината”, както ги формулират авторите.
„Стъпка 1. Начало на пролетното равноденствие. Това е времето, когато утринните и
вечерните сенки, падащи върху един изправен камък, оформят права линия и когато
сенките на двойка равнени от изток на запад стълбове съвпадат както сутринта, така и
вечерта. Определи централна точка за наблюдение, за да визираш положението на
слънчевия изгрев, както и визиращ камък, за да маркираш изгряващото слънце. Вечерта
издигни визиращ камък, където слънцето залязва (деклинация 0 градуса).
Стъпка 2. Преброй 30 слънчеви изгрева и после постави визиращ камък в точката,
където слънцето изгрява и друг в точката, където залязва (деклинация плюс 12 градуса).
Стъпка 3. Раздели разстоянието между всяка двойка маркери на 12 равни участъка,
като използваш по-малки маркери.
Стъпка 4. Преброй още 30 слънчеви изгрева и постави нов маркиращ камък за
изгрева и за залеза на слънцето (деклинация плюс 20 градуса).
Стъпка 5. Раздели пространството между тези две нови двойки на осем равни
участъка, като използваш по-малки камъни.
Стъпка 6. Преброй още 30 слънчеви изгрева и после отбележи слънчевия изгрев и
залез с голям каменен маркер (деклинация плюс 24 градуса).
Стъпка 7. Раздели пространството между последните два камъка на четири еднакви
части с по-малки камъни.
За да построиш другата половина на машината, изчакай есенното равноденствие,
когато слънцето отново ще изгрее и залезе над първите маркери. Предприеми същите седем
стъпки, докато Слънцето се придвижва на юг, като този път използваш отрицателните му
деклинации. След девет месеца ще си изградил календарен механизъм, който е и прецизен
деклинометър на хоризонта.”
Както се вижда, на пръв поглед устройството изглежда елементарно, но трябва да се
подчертае, че конструирането му изисква солидни астрономически познания. Фигуративно
„машината, представена в „Книга на Енох” е илюстрирана по-долу. Описанието ѝ започва с
маркирането на първите два големи изправени камъка, маркиращи посоките изток-запад.
Отстоянията между големите камъни са наречени „врати”, а тези между по-малките –
„прозорци”. Общо вратите и прозорците са подредени под формата на две дъги – източна и
западна, като в северния и южния си край те не се събират, а отстоят на определено
разстояние. Вратите фиксират движението на слънчевите изгреви и залези по хоризонта,
изминато за периода от един месец. Източните врати се определят от ежедневните изгреви,
а западните – от залезите. Вижда се, че вратите са с различна големина, като най-големи са
тези, в непосредствена близост до източния маркиращ камък (врати 4 и 3), а с
отдалечаването от него, следващите врати намаляват и установяваме, че първите имат по 12
прозореца, врати 5 и 2 – по осем, а най-крайните – врати 6 и 1 – едва по четири. Самото
движение на слънцето по врати е както следва: започва от „Голямата врата” ( врата 4) в
деня на пролетното равноденствие и през следващите три месеца слънцето придвижва
изгревите си на север, минавайки последователно през врати 4, 5 и 6 до деня на лятното
слънцестояние (21 юни). В следващото тримесечие слънцето сменя посоката си, поема по
обратния път и изминава през врати 6, 5 и 4 до деня на есенното равноденствие (21
септември). Така достигнало отново до камъка, маркирал посоката изток, продължава на
юг, минавайки през врати 3, 2 и 1. То достига края на врата 1 в деня на зимното
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слънцестоене (21 декември), а с това и края на своя път в южна посока. Следва повторна
промяна в посоката на придвижване, този път на север, до достигане на първоначалната,
изходна позиция при камъка, маркиращ източната посока, отново в деня на пролетното
равноденствие.
Това бяха вратите в машината на Уриел, но наред с тях в „Книга на Енох” се говори
и за прозорци. Те също служат за проследяване движението, но на всички небесни тела по
т.нар. „небесна сфера”. Всеки прозорец представлява един градус от деклинацията, т.е. от
небесната ширина, в който изгрява или залязва едно произволно избрано за наблюдение
небесно тяло. В този смисъл машината на Уриел представлява един деклиномер, а
маркиращите камъни са скалата в градуси, която използва хоризонта на земята в качеството
му на визираща линия. Тя може да измерва деклинацията на всички небесни обекти, които
попадат в обхвата между плюс 24 и минус 24 градуса от еклиптиката, съобразно
естествения наклон на земната ос спрямо плоскостта на движение на слънцето. Тя
функционира на всяка географска ширина и независимо от особеностите на хоризонта. Тя е
точен и надежден инструмент за наблюдение орбитите на слънцето, луната и планетите от
слънчевата система и на всички видими звезди. Благодарение на нея могат да се
предсказват слънчеви и лунни затъмнения, но най-удивителното е, че може да предсказва и
орбитите на кометите, които наближават слънчевата система и стават видими и опасни за
земята. А според Найт и Ломас машината на Уриел може да предсказва и евентуалното
приближаване и дори предстоящ сблъсък на една комета със земята, при положение, че се
движи около слънцето и в плоскостта на еклиптиката. Нещо повече, по този начин с
машината на Уриел, Енох и хората му предсказали успешно катастрофата, сполетяла земята
през 3150 г.пр.Хр. в резултат от сблъсъка ѝ с комета, твърдят британските изследователи.
Коментирайки изобретението и работата с него на древните астрономи, авторите
заключават: „Тази древна машина е ни повече, ни по-малко небесен компютър. За
създаването на прост механизъм, позволяващ точно измерване на ъгъла на деклинация на
всяко видимо небесно тяло, се изискват големи умения и познания в областта на
наблюдателната астрономия. Наистина е нужен инженерен гений, за да се преобразуват
тези познания в комплект от инструкции, които да позволят на всеки технически невежа да
построи точен календарен механизъм от най-прости подръчни материали.”
Тази е машината на Уриел, описана в „Книга на Енох” в нейната цялост, и тя служи
за провеждането на целогодишни наблюдения върху целия хоризонт. На практика обаче, за
провеждането на наблюдения са необходими единствено две фиксирани колчета. В Ханаан
някога те са били наричани „ашерах” по името на богиня Ашерах – майката на боговетеблизнаци Шахар и Шалим – богове съответно на слънчевия изгрев и на залеза. Илюстрация
точно на тези два ашерах, побити в земята и придържани от човек, виждат К.Найт и
Р.Ломас в прословутия „Дълъг мъж от Уилмингтън”. Това представлява изображението на
мъж в цял ръст, държащ по един изправен кол в двете си ръце. Той е издълбан в скалите на
южното крайбрежие на Англия и има внушителната височина от цели 70 метра. За мен поинтересното е, че гледайки илюстрацията на импозантния паметник, тя силно напомня за
известния български знак ЮЙ – ІVІ, който може да се разглежда като стилизиран образ на
придържащия двете колчета-ашерах жрец, докато вторият жрец отчита звездната картина,
ограничена помежду им.
Като знаем всичко това за машината на Уриел, аз вече гледам по-спокойно и
разбиращо на думите, че мегалитният човек е имал представа от особеностите в
движението на небесните тела, без да е необходимо да прибягваме до обясненията с
извънземен или божествен разсъдък. Разбирам и познанията му върху движението на
планетата Венера. Той е знаел, че обиколката ѝ около слънцето чертае траектория с
формата на петолъчна звезда и затова я изобразявал като такава. А защото е ставало дума
тъкмо за Венера, в не една и две традиции тя е свързвана с петолистната роза – символ на
непорочното зачатие и възкресението. Защото Rosa Canina – петолистната шипка е
единственото растение на земята, даващо плод, без да е опрашвано от друго растение,
откъдето и асоциацията с непорочното зачатие и възкресението. Древните астрономи са
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знаели, че времето на пет Венерини обиколки около слънцето е приблизително равно на
това, което земята изминава за осем години. Тази периодична връзка в движенията на
земята и Венера около слънцето е служила на хората хилядолетия до изобретяването на
атомния часовник в наши дни, за да извършват най-точната корекция в годишния си
календар. Познанието върху синхронизирания цикъл Земя-Венера е представлявало найвисшето знание в древността – знанието за годишния цикъл, т.е. за календара, за сезоните и
за свързаната с тях земеделска работа. Може би затова петолъчната звезда е послужила като
основа на египетския йероглиф за думата „знание”? А масоните са я изобразявали, като са я
гарнирали в центъра с главното G от God, т.е. Бог. А кой знае, може би това европейско
God води произхода си от българската дума ГОДИНА? 97
А ето нещо удивително и от нашите земи, което британските автори не са знаели,
когато са подготвяли книгата си. Изследвайки „най-старото обработено злато в света”,
група български учени начело с Христо Смоленов отделят специално внимание върху
странните златни експонати от Варненския енеолитен некропол. Обикновено те са
представяни за образци на доисторическото изкуство с култово предназначение. Не обаче
художествените умения, накарали да изпадат в захлас мнозина познавачи на ювелирното
изкуство, е най-важното в случая. Според нашите изследователи, изготвените като
украшения предмети са може би най-старите измервателни еталони за ъглова и линейна
метрика. Някои от тях могат да изпълняват функциите на геометрични средства (пергели и
транспортири), а по-задълбочените проучвания дават основания на авторите да твърдят, че
енеолитното население от цивилизация Варна е притежавало завидни математически
знания и е познавало правия ъгъл, златното сечение, т.нар. Питагоров триъгълник, реда на
Фибоначи и едноименното число фи = 1,618, играло изключителна роля при строителството
на египетските пирамиди. Нещо повече: „…варненската цивилизация ни е оставила в
наследство златни еталони, благодарение на които са изработени първите инструменти за
навигация, за астрономически наблюдения или геодезични измервания, за движение по
азимут и земемерство.” Това по мнението на авторите е сериозно свидетелство за уменията
на тези хора да пътешестват по далечни и непознати земи и по суша, но най-вече по вода.
Но освен, че са умеели отлично да се ориентират в пространството, за тях е било възможно
да предсказват движенията на небесните тела, евентуални слънчеви и лунни затъмнения, а
защо не и сблъсъка на земята с астероиди, за което говорят К. Найт и Р. Ломас.
Специален интерес предизвикват двете популярни златни бичета, чиято „украса” от
малки отворчета и „декоративни” пъпки върху телата ги изпъстря с разнообразни ъглови и
числови съотношения. Точно тези отвърстия и пъпки по тях се оказват съответни по броя и
по разположението си на мегалитите в Стоунхендж. Но най-удивителното е, че те
(бичетата) могат да се разглеждат като своеобразен прототип, „портативен аналог на
мегалитната структура”.98
Тези разкрития на екипа на Христо Смоленов може да изглеждат шокиращи, обаче
те са предвидими и очаквани. Защото няма как иначе да се обяснят свидетелствата за
оживени търговски контакти, най-вероятно по морски път, между населението на
цивилизация Варна с различни други части от черноморското и средиземноморското
крайбрежие. Те напълно подкрепят хипотезата за неизвестните древни мореплавателицивилизатори, разнесли мегалитната култура най-вече в крайбрежната зона на световния
океан. Същевременно, тези изводи подкрепят и хипотезата на Найт и Ломас. Най-важно за
нас е обстоятелството, че цялата тази културна вълна начева от нашите земи. И това прави
разбираема появата на мегалитната тематика в българския фолклор.
Мегалитните хора са знаели, че наред с 40-годишния цикъл, Венера е имала и помалък, 8-годишен цикъл. В рамките на този по-малък цикъл, в деня на зимното
слънцестоене планетата се появява като утринна звезда Зорница четири пъти, а останалите
Найт, К. и Р. Ломас, цит съч., 104-105, 201-207, 240-241, 241-243, 256, 306-308.
Смоленов, Х. и др. Най-старата геометрия се заражда по нашите земи. – сп. Осем, № 5, 2009, 2637.
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четири пъти – като вечерна звезда Вечерница. Най-любопитното за мен в работата ми се
оказва това, че следи от тези знания откриваме в песните от „Веда словена”. Наистина, в
Коледния цикъл песни въпросът почти не се коментира, доколкото темата се оказва
свързана предимно с честването на новата година и с посветения ѝ Суров ден. Някаква
представа по въпроса ни дава една от песните, посветени на Орфей и наречена „Рожение
Орфеово”.
В песента се говори за два вида години: за „черна” и за „бяла” година, което делене
имало пряко отношение към бита на човека и по-специално към неговото възпроизводство.
Когато годината била черна, тогава хората трябвало да се ограничават от полови контакти и
жените да не забременяват. Вярвало се, че заченатите в черна година деца са „халувити”,
т.е. надарени със свръхестествени заложби и щом пораснат и тръгнат да се женят, ще бъдат
убити от трите хвъркувати змии на Морна крале – стопанинът на подземното царство на
мъртвите. А за да не се объркат младите и да сгрешат, Юдите носели черни забрадки на
главите си през цялата година. Обратно, когато идвала бяла година, на връх Суров ден
Юдите захвърляли черните забрадки и с песни, прославящи Сурва бога и новата година,
влизали да се къпят в езерото. Забременелите от това време жени щели да родят „бележити”
деца, що ги нямало никъде другаде по света и които щом пораснели, щели да надборят
хвърковатите змии на Морна крале и да се оженят за неговата най-малка щерка.99
Дотук изяснихме, че някога дедите ни са делили годините на бели и черни, но не
разбрахме критерия, по който са правели това. Как са различавали едните от другите,
разбираме от пояснението, според което зачеването трябвало да се извърши „още рану пред
зорница”. И така, от една страна, зачатието е разрешено само в бели години, а освен това
трябва да е рано, преди още Зорницата да е изгряла в утрото на Суров ден. Логичният извод
от обединяването на тия две условия е, че годината е бяла, когато Зорницата, т.е. Венера е
утринна звезда. Това обаче се случва само при четири от осемте години на Венериния
цикъл. При това, подредбата им не е на последователното им редуване бяла-черна, а е
подчинена на по-сложна зависимост. Това ни дава основание да предположим, че и в
Коледните песни се коментира осемгодишният Венерин цикъл, защото тук се натъкваме на
текст, който ако не представлява единствено художествена измислица, може да загатва
точно тази тема . В песен П.11 се говори, че гадателите-звездобройци били озадачени от
това, което наблюдавали на небето: „Три години звезда изгрела/ дусега звезда ни изгрела”,
т.е три последователни години звездата (Венера) била изгрявала, е сега не изгряла.
Мотивът с книгата отново ни води към българския етноним, с названието билари
(влъхви) на маговете-звездобройци. Защото за никого не е трудно да забележи връзката
между имената ВЛЪХВИ или ВОЛХВИ И БАЛХИ, БАЛГИ или БЪЛГИ, т.е. БЪЛГАРИ.
Друго звучене придобива тя, когато добавим, че според някои съвременни автори
„Влъхвите” първоначално са били жреческа класа при медите, но в елинистичната епоха
думата се използва за хората от изтока (или Египет), които притежават астрологични или
астрономически познания”.100 И особено ако допълним, че понятието носи специалното си
значение (гадател, предсказател, маг) от Китай до Близкия Изток, докато в Източна Европа
се схваща като етноним. Неслучайно в някои стари източници влъхвите се идентифицират
директно с българите. Особено показателен е оня летопис, открит в Русия, според който
„...българите и персите, и влъхвите са едно и също...”101 Защото той свързва в едно от една
страна българи и влъхви, а от друга – към тях допълва и персите. А нали тъкмо персите са
един от основните народи в древна Мидия?
Вече се спрях на този въпрос и тук само ще допълня, че според някои източници
бригите и траките меди имат общ пеласгийски корен и са живели в съседство на
територията на някогашна Македония. Около 1200 г.пр.Хр. царят на бригите – известният
цар Мидас (обърнете внимание на близостта на името му с това на меди и миди), заселва
Веда словена, Т.1, Кн. 1, 124-151.
Найт, К. и Р. Ломас, цит. съч., 243-245.
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част от народа си по източното крайбрежие на Мала Азия и по-точно в земите, заселени от
мизи, включително и в Троада. Тук бригите стават известни като фриги и скоро след
заселването си разширяват завладените територии, стигайки на изток до р. Галатис. Името
на Мидас откриваме по пътя на бригите към Анатолия в това на днешното черноморско
пристанище Мидия, на европейския бряг на Турция (старото Салмидес). По-късно те се
придвижват отново на изток и вземат участие в етногенезата на арменците. Още пò на
изток, на територията на югоизточното Прикаспие, името на траките миди и на цар Мидас
откриваме в това на древните мидяни (мидийци, миди или меди). Но най-далече са
достигнали онези бриги, влезли в индийската история и митология под името „народа на
Бхригу”.
Същата връзка между меди, мидийци и бриги (народа на Бхригу) долавяме и в
заглавието на втората мандала на „Ригведа”, преведено като: „Книга принадлежаща на
сборната медийска раса, синовете на Бхригу, богът на огъня Бхур, принадлежащ на
кучето”.102 Така „Ригведа”, свързвайки в едно народа на Бхригу с медийската раса, т.е. с
мидяните, ни помага да датираме времето на миграцията им към Индия, обвързвайки го с
нашествието на морските народи в Близкия Изток и ликвидирането на Хетското царство и
държавата Митани през ХІІІ в.пр.Хр.
Нека припомним, че според законите на лингвистиката името бриги се
трансформира в бълги и обратното. Както и това, че корените си и бриги, и меди водят от
още по-древните пеласги – „проселенидите”, т.е. „хората преди Луната” и преди потопа. А
името на пеласгите нееднократно е обвързвано с българския етноним.
И така, влъхвите са жреческото съсловие на мидийците, които заедно с народа на
Бхригу принадлежат на една сборна раса и са проникнали на изток под напора на фригите,
в резултат от нашествията на морските народи. Те имат общи корени, отвеждащи към
Югоизточните Балкани и произлизат заедно с бригите от древните пеласги. Интересното в
случая е, че името на влъхвите е езиково свързано с имената на бриги, фриги, народа на
Бхригу и това на пеласгите, както и с името на брахманите. Затова няма нищо чудно, че
мъдреците-звездобройци се появяват в много български коледни песни. Към размисъл ни
насочва и името на местността Уилингтън в южното английско графство Съсекс, където
хилядолетия се извисява импозантният скален „дълъг мъж” с два жезъла-ашерах в ръцете.
Защото Уил или Бил е съкратена форма на името Уйлям – английският вариант на немското
Вилхелм, в който най-лесно разпознаваме българското етническо име. Следователно,
обсъжданият топоним отпраща в същата посока и естествено е да се запитаме дали е
случайно това?
Освен името на Бхригу, към българския етноним ни отпраща и друга стара и
свързана с религиозните представи дума – брахман. А любопитото в случая е, както вече
посочихме, че думата брахман лингвистите обвързват с индоевропейското bholg’h, т.е. с
българския етноним.
Може би някои ще ме обвинят в субективизъм и пристрастие, но стъпвайки на
Британските острови и вглеждайки се в тяхното далечно минало, се натъкваме на племето
на първосвещениците Фир Болг.103 Няма да коментирам близостта на името им до това на
българското, тъй като тя е очевидна. Не по-маловажно е обаче, че и те, подобно на
влъхвите, принадлежат към жреческото съсловие. Както и самият род Бхригу е също
брахмански, т.е. жречески.104
Тук връзката между наименованията и жреческите функции при изброените народи
е очевидна. Проблемът опира в датирането. Влъхвите, като свързани с мидийците, би
следвало да са се появили не по-рано от първата половина на І хил.пр.Хр. По подобен
начин стои въпросът и с датиране появата на народа на Бхригу. Дори и да допускам някаква
грешка, то времето не би могло да ни върне по-назад от ХІІ в.пр.Хр. Но това е времето на
Димитров, Д. По пътя на българите. - сп. Авитохол, 2000, № 12-13, с. 79.
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късните мегалитни строежи и ние трудно бихме свързали времето на влъхвите, фригите и
Бхригу с мегалитите в Индия, за които се приема, че са далеч по-стари. Освен това
посочените народи са предимно сухоземни, а не морски народи, докато мегалитните
паметници са изключително в области, намиращи се в близост до големи водни басейни –
океани и морета. В този смисъл и фригите, и мидийците трудно бихме могли да свържем с
мегалитната култура. Като че ли единствени подходящи кандидати остават Фир Болг в
Ирландия, но и тук датирането е проблем и у различните автори то варира в твърде широки
граници. Петър Добрев приема, че болгите са един от народите, мигрирали от Индия след
обединителната война на завоевателя Ашока през ІІІ в.пр.Хр. и век по-късно достигнали
Европа и Британските острови.105 Петър Голийски смята, че миграцията на Фир Болг от
Испания към Ирландия е станала през VІ в.пр.Хр.106 Л. Гарднър връща лентата назад с още
едно столетие. Според него Фир Болг представляват единия от трите скитски клона, които
се отправят на запад и владеят Ирландия в първата половина на VІІ в.пр.Хр. като крале
първосвещеници или крале-друиди.107 Безспорно, името на народа Болг ни отвежда към
българския етноним, но това съвсем не е единствения любопитен пример, който ни
предлага келтската митология. Тук ще се въздържим от по-задълбочено разглеждане на тоя
интересен и перспективен въпрос, но няма как да не се спрем на името на един популярен
келтски герой, известеният Гвидион ап Дон.
Определен интерес представлява самото име Гвидеон. На уелски език то означава
човек на науката, друид, вълшебник, мъдрец, философ, но също и гигант, чудотворец и
чудовище и дори – горско божество. Уелските „Триади за Британските острови” разказват
за камъните на Гвиден – Ганебом, върху които били записани всички изкуства и науки. Полюбопитна е връзката на това келтско име с индийската дума веди – наука, знание
(забележете гвиди – види – веди). Те се оказват свързани и фонетично, и семантично. Да не
забравяме и свещените индийски Веди – книгите на най-ранната индийска словесност,
свързани най-вече с Петоречието, т.е. с Пенджаб – мястото, където в най-древни времена са
живели културните БАХЛИКИ-БАЛХИКИ. Там през Х в. техните потомци от народа
БАЛХАРИС имат своя писмен език КИРИАЛИ. Това отпращане към далечното българско
минало не правя случайно, повод намирам в песните от сборника „Веда словена”. Защото
тук се пее и за Веда, и за Ведю, и за гората Вида, а в речника Иван Гологанов е записал:
„Веда – юда, която умее да пее и владее всякакви знания” и „Ведю – учен, много знаещ
човек”.
Тези паралели между имената на ирландския Гвидеон и българския Ведю загатват за
една почти неизвестна днес връзка на дедите ни в далечното минало. Още по-интересна я
прави перспективата, която тя разкрива. Защото щом келтският Гвидеон отвежда към
мегалитната епоха, както твърдят К. Найт и Р. Ломас, то подобни очаквания би следвало да
имаме и към българския Ведю. А след като Коледните песни от „Веда словена” възпяват
мотиви като непорочното зачатие и раждането в пещерата сред полето, то склонни сме да
приемем, че и българският Ведю, и българската Веда ни водят също към тази древна епоха
на внушителните каменни паметници. Казаното по този повод намира потвърждение и в
мотива с ясната звездна книга.
С този Гвидеон се свързва известният мегалитен паметник Брин Кели Ди
(„могилата в тъмната горичка”) на о. Ангълси. Важно е да отбележим, че той е датиран
около 3500 г.пр.Хр. Според известната „Книга на Лейнстер” (ХІ в.), името си река Бойн –
център на най-мащабните и импозантни мегалитни строежи в Ирландия, води по това на
Боан – съпругата на добрия бог Дагда. Техният син Ангъс е живял в „сияйния му вълшебен
дворец” или Бру на р. Бойн, идентифициран понастоящем с величествения Нюгрейндж.
Изобщо всички разкази за туата де данан са свързани с мегалитния комплекс могили Бру на
Бойн. Бру са кирпичени постройки, обитавани някога от легендарното племе на богиня
Добрев, П. Необясненото и необикновеното в ранната българска история. С., 1993, 110-113.
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Дану и същевременно е гробно място на кралете на Тара – първата столица на Ирландия.
Тук, според „Книга на Лекан”, Дагда издига могили за себе си и за тримата си сина Ангъс,
Аед и Кермайт (Огма). Датирането на комплекса е около 3200 г.пр.Хр.
Според мита за героя Диармунд и красавицата Грания, Бру на Бойн (Нюгрейндж) е
мястото, където Ангъс (Аонгъс ан Брога) отвежда бременната Грания заедно с трупа на
загиналия ѝ любим. Той ги оставил в могилата с намерението: „Ще изпратя ярка светлина
на една душа от небето в него, за да можем да разговаряме всеки ден”. А синът, който
нещастната Грания родила, предали на отглеждане, „за да се научи да бъде същия войн като
баща си”. Излишно е да казваме колко тази странна легенда за „вдъхнат ефирен живот” ни
припомня хипотезата на К. Найт и Р. Ломас за могилата Нюгрейндж и долмена като
родилно помещение, свързани с вярата в прераждането на душата и възкресението на
починалия герой. Нали точно тук те са наблюдавали призрачната светлина на утринната
Венера в деня на зимното слънцестоене? Да припомним и легендата, според която туата де
данан живеели в могила, която някога била закрита от бяла отразяваща стена. Под могилата
имало камера, където били извършвани странни ритуали, свързани с ярка светлина. В
същата легенда племето дана е наречено „Господари на светлината”.
Обобщавайки тези данни, проф. О´Кели смята, че ирландската митология,
освободена от „келтската усмирителна риза”, е прозорец не към желязната епоха, а към
късния неолит. На свой ред Н. Чадуик коментира, че с приемането на християнството в
Ирландия, старите езически богове вече не били така недостижими и всемогъщи, както
някога, „но продължили да се връщат там ту като отделна раса, ту сношавайки се с
нормалните човешки същества. Били известни като туата де данан”. 108
Предвид широката популярност на народа дана, почти всички по-известни герои от
ирландската и уелската митологии принадлежат именно към този народ. В някои случаи
обаче нещата не са така определени и примерно за създателя на друидското писмо ОГАМ –
легендарният Огма, едни източници го представят за син на Дагда от племето дана, а други
‒ за представител на старото поколение богове, т.е. на фоморите или на родствениците им
Фир Болг.109 Известни съмнения и необходимост от доуточняване повдигат именно тези
гиганти, както са представени най-старите заселници на Ирландия. Защото те също имат
своите градени кули и това ги сродява с мегалитните хора, като същевременно повдига
въпроса дали те, или туата да данан са истинските строители на хилядите мегалити? Още
повече, че същите странни гиганти са и изявени мореплаватели, дошли на островите по
море от испанското крайбрежие. За нас последното е важно, защото свързва в едно
мегалитното строителство по цялото атлантическо крайбрежие на стария континент, където
се откриват най-многобройните мегалитни паметници. Важно е и поради откритата
българска легенда за испанския цар Болгорос.110 Болгорос и Фир Болг – паралелът е
очевиден. Независимо от възникналите съмнения, чие дело е строителството на мегалитите
– на народа дана, както твърдят британските изследователи, или на предхождащите го
заселници на островите, то ролята на народа Болг в това начинание, колкото и да е
премълчавана, по мое мнение е несъмнена.
Всичко казано за гигантите фомори е интересно за нас, защото то до голяма степен
би следвало да се отнася и за родствените им болги. Т.е. болгите също би следвало да са
гиганти. Тази линия на изследване може да е напълно непозната, но я намирам за
достатъчно перспективна за една бъдеща разработка. Според К. Найт и Р. Ломас краят на
мегалитната култура в Западна Европа е рязък и повсеместен. Той обаче съвпада във
времето с появата на културите в Месопотамия и в Египет. Те дори изказват хипотезата, че
появата на шумерите би могла да се обвърже именно с появата в Двуречието на
загадъчните гиганти. В подкрепа на твърдението си те цитират свитък 4Q531 от откритите
край Мъртво море Кумрански текстове. Според него всеизвестният шумерски герой
Найт, К. и Р. Ломас, цит. съч., с. 231, 325, 329, 331-335.
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Гилгамеш бил гигант 111 и по това той приличал на фоморите. Само ще допълня нещо,
което двамата автори не са съобразили. Че името на Гилгамеш на шумерски е Билга-меш,
което Билга свързваме с българския етноним. То напомня и за народа Болг.
Друга линия на изследване на мегалитната култура предлага опознаването на
друидската институция. Днес се изказват все повече мнения за това, че нейните корени
също водят към мегалитните хора, а келтите са я приели от тях по-късно.112 Коментирайки
институцията на друидството, завоевателят на Галия Юлий Цезар ги представя като жреци,
съдии и астрономи. Той споменава и за разпространената от друидите сред келтския свят
вяра в безсмъртието на душата и възможността ѝ за прераждане в друго тяло. Неслучайно
точно тогава Цезар пише книга по астрономия, посветена на движението на небесните тела.
Неслучайно след похода си в Галия той реформира римския календар и въвежда т.нар. на
негово име Юлиански календар. Днес мнозина западни автори го свързват с календара на
Монаган – уелското име на ирландския бог Дагда, като приемат, че това е календарът на
туата де данан. Задълбоченото изследване на Йордан Вълчев по въпроса свързва този
календар с древния календар на дедите ни,113 за които общите корени с народа дана може да
са неясни и съмнителни, но с народа Болг са повече от очевидни.
Разглеждайки удивителните познания на мегалитните хора в строителството,
астрономията и математиката, К. Найт и Р. Ломас обръщат внимание на обстоятелството,
че както ирландският, така и уелският фолклор представят древните си герои като учени
хора.114 Същата картина ни рисуват сега и песните от „Веда словена”. Те дори са още поконкретни и недвусмислени, възпявайки ясната книга звезделие на Коледа бога, но и на
гадателите-звездобройци. В действителност това съвсем не са някакви гадатели, а хора с
високи астрономически познания, които могат успешно да предсказват редица природни
феномени, следейки движението на видимите небесни тела. Почти по цял свят наричат тези
жреци-астрономи с името ВЛЪХВИ. Подобно на тях британските БОЛГИ са народ от
жреци-първосвещеници и те най-вероятно носят знанията на мегалитните хора от
атлантическото крайбрежие на Европа. Подобно на тях културен герой-гигант е и
шумерският БИЛГА-МЕШ. Учени жреци са и хората от легендарният народ на БХРИГУ.
Следите му отвеждат назад във времето и на запад към Балканите и местните балкански
БРИГИ или ПРИКИ. Това са носителите на древната вяра в планината-майка и в синаскала, дали най-старото име на Тракия – ПЕРКЕ или БЕРГЕ. Приките от своя страна водят
произхода си от „хората преди потопа и преди луната” ‒ от древните културни ПЕЛАСГИПЕЛАРГИ. Ние не знаем имало ли е друг толкова древен народ като тях. Знаем обаче, че
имената на ВЛЪХВИ, БОЛГИ, БРИГИ И ПЕЛАСГИ, на БХРИГУ и БИЛГА-МЕШ отвеждат
към собственото ни име като народ. Тези културни герои и народи са носители на
изключителни познания и култура. Затова мотивът със звездната книга в песните от „Веда
словена” не би следвало да ни изненадва. Появата му е естествена само за народ с
изключително древно минало. А срещата му в песните от сборника е най-силното
доказателство за тяхната автентичност. Мотивът си е чисто наш. В Библията подобен мотив
не се коментира и книгите съвсем не са първата грижа на Исус, макар че става дума за
събития от много по-късни исторически времена. Този мотив не е фантастен. Само невежа
може да го отрече, както и самия сборник.
4. ГЛАВНИ ГЕРОИ В ПЕСНИТЕ ОТ КОЛЕДНИЯ ЦИКЪЛ

4.1.

Божията майка Злата
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Навсякъде в Коледния цикъл песни майката на тримата небесни богове ‒ Вишну,
Коледа и Бела Бога е наречена с името Злата майка. Именно тя ражда Коледа на земята като
малко дете, т.е. като смъртен човек. Това тя сторила, след като разбрала земните патила на
сина си и решението на Вишну да накаже хората и да ги избие. Тогава Коледа се
възпротивил, защото нямало да бъде честно да бъдат наказани всички хора ‒ и невинните,
редом с грешните. В замяна на това той предложил Злата майка да го роди на земята и щом
порасне, да тръгне да обикаля и да учи хората как да почитат Бога и да не правят грях пред
Бога. Събрали се тримата небесни братя-богове ‒ помислили, посъветвали се и накрая
решили да приемат предложението на Коледа. Тогава Вишну запознал с идеята им тяхната
майка и я помолил да слезе на земята и там да роди Млада Бога като земен човек.
От песните научаваме, че божията майка послушала синовете си и наистина родила
Коледа като малко дете, Млада Бога и млада царя. Научаваме за нейното непорочно
зачатие, за заканите на злия Харапски крал и укриването на бременната Злата майка, за
раждането в пещерата на светлината на утринната Зорница, за притесненията, които
съпътствали на всяка крачка божията майка и Млада Бога.
Ние вече се спряхме подробно на образа на Злата майка и на нейното поведение,
като проследихме всяко отделно нейно действие. Навсякъде тя е обрисувана като зряла и
мъдра жена, такава, която не се стреми да капризничи и да се налага, не търси интригата и
конфликта, а точно обратното ‒ навсякъде от нея лъха спокойствие, разбиране и
добронамереност. Тя е загрижена, жертвоготовна и не скъпи труда си, щом е за нещо добро.
В това отношение тя силно се различава от типичния образ на класическата Велика богинямайка. В нашия случай тя се свързва с идеята за плодовитостта и плодородието, но това
съвсем не е властната и безкомпромисна господарка. Тук тя на първо място е майка и ние
разбираме, че е майка на небесните богове, като родителските ѝ функции са в сила и на
земята, където тя ражда Коледа като земно дете. Но все пак това не е властелинът над
природните сили, тя не е господарят на дивите зверове, нито тази, която посвещава в царска
власт. Тя не изисква и на нея не се правят кървави жертвоприношения. Напротив, слязла на
земята, тя е уязвима, слаба и ранима, затова и Вишну Бога, и свети Ангел, и преданата
Жива Юда бързат да ѝ се притекат на помощ, да я укрият и успокоят, да ѝ дадат чаша вода
от студения кладенец, за да забременее, да ѝ помогнат при раждането, да ѝ правят компания
и да прислужват и на нея, и на новородения младенец. Злата майка също самозачева, за да
роди своя син, подобно на Великата богиня-майка, но майчините ѝ грижи стигат дотук. И
отношенията ѝ с Коледа и останалите синове са лишени от ореола на свещения брак ‒ тя е
майка, без никъде и с думичка да се загатва, че е станала и съпруга на който и да е от
синовете си. Ние не я виждаме обрисувана като пазителка на дома, домашното огнище и на
свещения огън, но тези черти са проектирани и прозират в женските образи от Коледния
ритуал. Едва сега разбираме причината, поради която всичко, свързано с обредната огнена
фиеста, включително и ролята на мала мома при доставянето на кютюка за домашното
огнище, е дело на жени, макар на моменти това да изглежда неестествено и дори
абсурдно.115
В началото да отбележим, че образът на Злата майка, колкото и да ни е непознат
днес, някога не е бил чужд за българския фолклор и митология. Можем само да
съжаляваме, че съвременните ни фолклористи и думичка не обелват по въпроса, но ако
наместо да се присмиваха и отричаха Раковски, се бяха запознали непредубедено с
работите му, щяха да се убедят, че той далеч ги превъзхожда в знанията си. Защото при
всичките им титли, научни степени и претенции, те тъй и не подозират за образа на
божията майка - Злата майка или Злата баба, както я нарича Раковски. А той, без да я
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поставя в центъра на вниманието си, е бил наясно и е писал, че Злата баба е била майка на
боговете на нашите деди според българското баснословие, т.е. митология и че е била
представяна като старица, държаща в скута си невръстно детенце. Обяснението му, че
названието си древен Вавилон водел от образа ѝ на държаща в лоното си дете, откъдето
Баби-лоно или Бабилон (Вавилон) може да изглежда наивно. Но не присмехулниците, а той
е знаел името на божията майка Злата и нейната, т.е. българската известност в
Месопотамия. Някой може да възрази, че и казаното от Раковски не е кой знае колко много.
То обаче се оказва изключително ценно за нас, защото представлява единственото известно
ни свидетелство, че Злата майка във „Веда словена” не е изолиран или съмнителен образ,
както би могъл да си помисли някой, а се среща и в други български народни песни. Затова,
колкото и бегло да се спира на образа на Злата баба Г. С. Раковски, казаното не е за
подценяване и пренебрегване.116
Да се спрем на името на божията майка. Веднага трябва да отбележим, че едва ли
някой би могъл да отрече неговата оригиналност и самобитност, защото ние не знаем
друг подобен случай, когато името на Великата богиня-майка носи това име. Безспорно,
името Злата произлиза от представата за златото като благороден метал с особени
качества, които от край време го правят уникален за човека. Видимият външен блясък и
практическата му устойчивост във времето го правят несравним по отношение на всички
останали метали и материали. А намирането му в природата в чисто състояние и
възможността за сравнително лесната му обработка са позволили, то да бъде единият от
двата най-ранно достъпни за човека метали, заедно с медта. В това отношение златото се
използва още от времето на енеолита и не бива да забравяме, че първото обработено и
окултурено злато в света е открито тъкмо по нашите земи и по-точно при археологичната
култура „Варна І”. Неслучайно в научната литература се е наложило определението за
тази епоха „Златният балкански енеолит”. В този смисъл името Злата ‒ Златка, Златна или
съответният мъжки паралел ‒ Златьо, Златко можем да разглеждаме като свидетелство за
неговия балкански произход. Но ако това е само едно предположение, то неоспорим факт
е, че хората винаги са приемали златото за скъпоценност.
Така възниква представата за т.нар. „Златен век”, достигнала до нас с работите на
Хезиод (ІХ - VІІІ в.пр.Хр.) и Овидий (І в.пр.Хр. - І в.сл.Хр.) Това е епохата на първите
появили се хора ‒ на безгрижните, блажени и щастливи години под управлението на
върховния бог Кронос. Тогава хората не познавали нито мъката, нито уморителния труд,
нито болестите, а живеели спокойно и с ясни души като боговете. Земята сама давала
своите богати плодове, та и глад също нямало. Предания за щастливата зора на началото на
човечеството в контекста на Златния век откриваме в почти всички древни митологии. За
шумерите това била „щастливата страна Дилмун”, за египтяните ‒ времето на царуването
на Озирис и Изида, за китайците ‒ управлението на императорите Яо и Шун, в германоскандинавската митология това е епохата на асите, при персите ‒ щастливият и успешен
цар Джамшид.117 В иранската митология първият ирански цар е Йима.
Описаният по този начин Златен век изглежда като чиста измислица и никой учен
досега не придава каквото и да е значение на сведенията, оставени от двамата автори. Аз
обаче искам да обърна внимание на ранната епоха, когато е писал Хезиод и на неговата
периодизация: Златен век, Сребърен век, Бронзова епоха и накрая Желязна епоха. Случайно
ли съвременната наука я ползва почти същата? И откъде Хезиод е имал представа за
обективния ѝ характер? Като оставим настрана наивността на идиличната картина, аз съм
склонен да видя в нея нещо повече от една утопия. Все пак да се запитаме, случайно ли
Златният век на Хезиод съвпада със Златния балкански енеолит? И не само защото златото
е един от първите използвани от човека метали, но и поради обстоятелството, че точно
балканското енеолитно общество е уникално с това, че то не познава насилието,
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грабителските войни, робите и робовладелството при неговото развитие и зрялост, както е и
при Златния век на Хезиод.
Въпросът за ролята на златото в древността има и друг аспект, който рядко се
обсъжда в литературата, но съвсем не е за подценяване. Когато говорих за животворната
амрита, отбелязах, че от началото на ІІ хил.пр.Хр. в Месопотамия и Египет употребата ѝ
започва да отстъпва пред т.нар. „огнен камък” ‒ shem-an-na у шумерите. По същество става
дума за моноатомно желязо, което древните не само са умеели да получават, но са
познавали и специфичния му ефект върху епифизата. Приемането на огнен камък
постепенно измества употребата на нектара Звезден огън и на лунарния екстракт Кали,
събиран от свещените жрици. Така освен всичко друго, златото придобива и нова роля в
духовния живот и обредността на най-ранните цивилизации. Може би не е за
пренебрегване, че приемането му най-често се свързва с богинята на светлината и огъня
Барат-Ана, станала известна като „Повелителката на огнения камък”. Интересното в случая
е, че тази богиня на коневъдите касити (кашу), се среща и във Финикия, появата ѝ е около
1750 г.пр.Хр.118 Времето и мястото ѝ на поява позволяват да я свържем с преминалата през
Предна Азия многоетническа миграционна вълна, предвождана от коневъдите-хиксоси.
Явно е, че темата за златото излиза далече извън неговите чисто материални аспекти
на благороден метал и придобива трайни и дълбоки духовни измерения. То заема
определено място и в българските народни вярвания и ние го виждаме като символ на
светлината, безсмъртието и вечността. Оттук и връзката му със слънцето. Дали е случайно
сходството между корените на латинското sol ‒ слънце и българската дума „злато”. От тази
връзка със слънцето произтича и връзката с огъня, с неговото всепречистващо начало и
изобщо с всяко начало. Затова го виждаме върху шапчицата на новороденото, за да го
предпазва от уроки, върху сватбарското знаме и кумовото дръвце ‒ да пази младоженците
по техния бъдещ път, но го виждаме и върху дръвцето на коледарския цар ‒ в качеството
му на гарант за благополучието на новата година. Днес за най-старото злато можем да
съдим от археологическите разкопки най-вече на некрополи и от техния погребален
инвентар, вероятно и тук то присъства, за да опази новия, небесен живот на покойника.
Присъствието на златото в Коледния ритуал дава може би най-сериозното и логично
обяснение за името на Злата майка в българската митология. От една страна името ѝ я
свързва с появата на новото слънце, с латинското sol, откъдето и връзката ѝ с римския бог
на слънцето ‒ Sol и неговия индийски събрат ‒ Сур. Слънцето е едно от превъплъщенията
на първородния син-скала и връзката му със Злата майка ни напомня за свещения брак и за
нейната роля на Великата богиня-майка. От втора страна, то я свързва с един от найдревните метали, ползвани от човека, като ни отпраща към първото обработено злато в
света, открито по нашите земи, и към епохата на Златния балкански енеолит.
Според песните, посветени на Еньовден, Злата майка е майка и на слънцето. Тук
виждаме колко е загрижена тя за слънчевата си рожба и как се кара на Жива Юда, че е
забравила да му занесе от живата вода, точена от златния кладенец в планината Златица.119
А в песента „Слънцева женитба со мома Вълкана” картината е още по-идилична и
представя как слънцето спокойно спи в майчиния скут. Да не забравяме, че точно по този
начин ни е обрисувал образа на Злата баба и Г. Раковски. „Баби-лоно” нарича той
идиличната картина. Пак от същата песен научаваме, че слънцето си има и много сестри,
една от които е месечината, а останалите са неизброимите звезди на небето. 120 Сега вече
сме наясно, че Злата майка е майка и на небесните богове, и на небесните светила, а
обликът ѝ придобива характера на истинска Велика богиня-майка.
Отделен интерес представлява една друга връзка на Злата майка ‒ тази с Исус
Христос. Понастоящем се твърди, че това второ име-прозвище на Исус означава „помазан”
или „месия” и не може да се отрече то да е приело с времето и това значение. В същото
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време не бива да забравяме, че това второ име е на гръцки език и че точно на гръцки
„хрисос” означава злато. Днес ни уверяват, че Коледа е пославянченият Христос, а
специално в българската литература на Коледа дори му се отрича правото на съществуване,
а ни увещават, че това било името само на празника. Песните обаче опровергават тези
мнения и подробно ни запознават с дълбоките и видими паралели между образите на Исус
Христос и Коледа. Тъкмо затова не бива да се учудваме и ако открием някаква връзка
между Злата майка и Христос. Разбира се, че имената и образите на нашата Злата майка и
библейската Дева Мария са несъпоставими, след като едната е представяна за богиня, а
другата за обикновена земна жена. Едновременно с това името Христос би могло да се
преведе и като Злати, Златьо или Златко и по този начин връзката между имената Злата и
Злати става напълно очевидна.
И така, оказва се, че името Злата на божията майка в българския пантеон не е въпрос
на случайност, а напротив, то предлага неподозирани по своята дълбочина насоки за
изследване. Затова нека да го разгледаме в една друга насока, останала досега извън
вниманието ни. Нека се вгледаме във връзката на името Христос с друга една близко
звучаща, също гръцка дума ‒ „хистерус” ‒ утроба, матка ‒ детеродният орган на жената.
Езиковата връзка е видима и дава основание на хипотезата, че името Христос може да бъде
изведено от хистерус чрез метатеза ‒ обичайна зависимост, наблюдавана в развитието на
един език. Хистерус е обаче само една дума, която гърците са взели от по-древните култури
в обетования Ханаан и Месопотамия. Защото тук главни женски божества са семитската
Астарта и акадската Ищар и те вече явно отпращат от една страна към матката-хистерус, а
от друга към Великата богиня майка, т.е. и към нашенската Злата майка. Така неочаквано и
за самите нас, имената на Злата майка и Христос се оказват свързани, както помежду си,
така и с представите за златото, а вероятно и с тази за майчината утроба. Те пък от своя
страна твърде символично определят тематичната връзка и отношенията помежду им като
на майка и син.
За пореден път стигаме до най-древните представи за сътворението на света, дело на
Великата богиня-майка и нейния първороден Син-скала и по-късната му модификация в
слънце. Да си припомним най-древното име на Тракия ‒ Перке и това, че коренът ПЕР/ПИР
изразява представата за камък, скала, но и за огън. Нека да си припомним и казаното за
планината Перистер в Македония, именувана днес Баба и многобройните едноименни
върхове по нашите земи. На един от тези върхове, надвесил се над р. Чая в Родопите,
някога се е намирал мраморният идол на родопската богиня Баба. Известни са два писмени
източника, свидетелстващи как е бил разбит с чукове този идол през 1056 г.121
Ще припомня за богинята от шумерския пантеон със същото име Баба, наричана още
и Бау. Забележете, тя също се оказва богиня на плодородието, но е по-известна като
лечителка на „черноглавите” и с тези си черти силно напомня образа на Великата богинямайка. Колкото до представянето ѝ за дъщеря на великия Ану ‒ бащата на боговете
Анунаки,122 това само свидетелства за древния произход на богинята. Редукцията в някои
черти от образа пък говори, че при шумерите тя вече е била претърпяла развитие, при което
е изгубила част от чертите на класическата Велика богиня-майка.
Още по-интересен е образът на легендарната Баубо от „гръцката” митология. Тя
живеела в гр. Елевзина, където ѝ гостувала нещастната богиня Деметра, издирвайки
изгубената си в ада дъщеря Персефона. След като успяла не само да я приеме радушно и да
я нагости, но и да разсмее опечалената майка, Баубо станала любимка на богинята. Нека
припомним, че именно Деметра е един от най-близките в гръцката митология образи до
Великата богиня-майка. Същата Баубо се смята и за майка на Триптолем ‒ културен герой,
научил хората да сеят и отглеждат жито.123 Това последно обстоятелство свързва Баубо с
далечното минало на културното балканско население от епохата на златния балкански
Боев, Н. Белинташ – светилището на бесите. Пловдив, 2001, с. 58.
Бау. – В: МНМ, Т.1, с. 165.
123
Баубо. – пак там.
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енеолит, а може би и от неолита, откогато съществува Елевзина. Дали легендарният
Триптолем наистина е живял тук, не сме сигурни, но първите жители тук ‒ пеласгите,
действително са отглеждали своето „сито”, т.е. жито. В този смисъл „гръцката” Баубо се
оказва чиста пеласгийка, живяла в епохата на зараждащата се балканска енеолитна
цивилизация, когато тук се утвърждава най-ранното културно земеделие. Така тази найдревна пеласгийска Баубо е може би най-ранната носителка на името Баба, станало
нарицателно за всяка възрастна жена. Но най-интересното в случая е, че произходът на това
име и на тази легендарна героиня се оказва балкански и свързан с епохата на прохождащата
балканска цивилизация, като пеласгите са културно местно население ‒ един от найранните носители на свое собствено име.
Говорейки за Елевзина, трябва да отбележим, че това е центърът на известните в
древността елевзински мистерии в чест на богиня Деметра и изчезналата Персефона.
Разбира се това е в сравнително по-късна епоха, в периода ХVІ-ХІІ в.пр.Хр., и самите
мистерии се свързват с тракийския цар и певец Евмолп. Известно е, че център на тези
мистерии играе петромът ‒ вид скално светилище за посвещения във вярата на Великата
богиня-майка.124 И това позволява датирането на ранната Елевзина през мегалитната епоха.
Наши съвременни археолози обръщат вниманието на феномена на сближаването на
образа на Великата богиня-майка с този на християнската Св. Марина. Основания за това те
намират например в появата на почит към Св. Марина на места с мегалити у нас и на други
места на Балканите. Често в съседство със скално изсечени паметници или долмени са
застроявани параклиси, църкви или манастири с името на Св.Марина. В други случаи
естествени пещери, дообработени вторично и използвани като древни светилища, днес
носят името на светицата. Най-известната такава пещера се намира в Атина и представлява
древно светилище на богиня Деметра. Върху него е изградена църква още през ранната
византийска епоха с името „Св. Марина". В други случаи легенди и песни от българския
фолклор свързват в едно образите на Маринка и змейове или змии често пъти с имена,
изградени върху корена ПИР/ПЕР/БЕР. Неслучайно едно от народните названия на
долмените е „змейови къщи”. В това се вижда допълнително указание за езическите основи
на християнския култ към светицата. Обобщавайки казаното по въпроса, Валерия Фол
отбелязва: „Пещерите-утроба на Св.Марина са много често срещащи се обекти в
югоизточно-европейските райони с мегалитни и скално-изсечени паметници... Св.Марина е
почитана в скална среда, но винаги в най-усойното място при подножието на тези
паметници. Нейните свещени места поразително приличат на Деметрините, в които са
празнувани Тесмофориите ‒ вероятно най-древните мистериални празници с оргаистичен
характер в Елада. Техни паралели са познати и от други области на Балканите, Егея и Мала
Азия”.125 Вече споменах богиня Деметра като едно от типичните превъплъщения на
Великата богиня-майка.
Ако сближаването между Св. Марина и Злата майка (Злата баба), за което говорят
археолозите е факт, и след като знаем, че Коледа е син на втората, то можем да очакваме
появата на някакво сближаване между Коледа и Св.Марина. Досега подобен въпрос не е
бил нито повдиган, нито обсъждан и тъкмо затова съм силно впечатлен от появата на
образа на т.нар. „мармарин” в Коледния ритуал. Това е оня момък от коледарската
дружина, който обърнат на изток, по посоката, откъдето слънцето ежедневно изгрява,
изрича коледната благословия към стопаните и техния дом. Момъкът благословник е
наричан „мармарин”, а самата благословия е известна като „мармарка”. Не ми е известна
етимологията на тези думи, но те наподобяват името на християнската Св. Марина.
Така, обръщайки се към българския народен божествен пантеон, до образа на Злата
майка (Злата баба) нареждаме този на християнската Св. Марина. Доколко той е
автентично християнски, или и тя, подобно на Коледа и десетки още други
предхристиянски герои, са присвоени от християнството за неговите нужди? Този въпрос
124
125

Фол, В., цит. съч., с. 23.
Пак там, с. 31-34.
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налага отново да излезем за кратко извън рамките на темата за Коледа. Ще си позволя това,
защото по този начин се надявам да разширим и задълбочим познанията си за божията
майка, при това без да излизаме от сборника „Веда словена”, а отново с негова помощ.
Изследвайки темата за не особено популярната у нас Св.Марина, малко неочаквано
се изправяме пред обичая МАРИНКА, чието име почти напълно съответства с това на
християнската мъченица. Срещаме го представен в цикъла песни „Личен день, лестувичиндень” ‒ един сравнително неголям цикъл, включващ общо шест песни. Песните третират
времето на запролетяване, появата на първите прелетни ластовички и народния обичай
„маринка”.
Песните разкриват как след края на зимата идва „лету пролету”, а с него и
прелетните ластовички от топлите страни. Те идват от Крайна земя, дето слънцето никога
не захожда. Тук земята е много плодородна, хората умеят да я орат и сеят и събират
реколтата два път в годината. Тя обаче се пренаселва и Байна крале повежда със себе си
младите момци и девойки от родната Крайна земя през полето и широкото море, като три
години ходили, докато стигнат земята на Бял Дунав и черното море. Тази земя била още
дива и необработвана, защото хората ѝ не знаели нито да орат, нито да сеят и живеели в
пещери. Освен това тук имало и люта зима. Затова, спомняйки си с тъга в сърцето за
плодородната родна земя, хората плачели и нямало кой да ги успокои. Тогава прехвърчала
ластовичка и като ги видяла, поискала да ги успокои. Зачирикала тя с тъничкото си гласче и
им разказала, че не сам Байна крале решил да изсели народа си, а Господ го накарал да
стори това. И че те трябва да се чувстват горди, защото тукашните хора толкова им били
благодарни за това, което научили от тях, че ги смятали за слезли от небето, дето имало
трима богове. А пък местният Дива крале всяка година им колел курбан. Тогава натъжените
преселници отговорили, че знаят всичко това, но плачели от тъга за плодородната си земя,
която оставили и където отглеждали ароматната подправка бела китка куприца. Сега
продължавали да колят курбан на бога всяка година, но нямали как да го „увкусят”.
Съжалила ги ластовичката и казала на хората, че когато се завърне в Крайна земя, ще вземе
от градината бяла китка куприца и щом долети догодина на Бял Дунав, ще им я донесе. Тя
обаче ги помолила да вземат да напишат и изпратят писма до всички хора, които имат
малки деца-момченца. В тези писма да им кажат, че запролети ли се, майките им да вземат
бяло и червено сукно, да ги увият едно в друго и така да ги вържат на дясната ръчичка на
детето. Това била маринка ‒ обичай, останал от Крайна земя. По тези накити тя щяла да
разбере къде са хората, на които обещала бяла китка куприца и на това място щяла да
остави носената китка. А майката, още докато види прелетялата ластовичка, трябвало да
отвърже шарената маринка от ръката на детето си, което я било носило цели три недели и
да я сложи под златен камък. Оттук южната гостенка трябвало да я вземе и да я носи дар за
спомен на роднините в Крайна земя. В знак на благодарност, бащата на малчугана щял да ѝ
заколи курбан три гълъбчета.
Този ластовичи цикъл песни представлява особен интерес поради това, че съдържа
ценна информация в три определени насоки: за Крайна земя ‒ родината на дедите ни; за
тяхното писмо, с което те дошли на Бял Дунав и за обичая „маринка”. Цялата тази
информация намирам за изключително продуктивна и перспективна, но тук ще се спрем
единствено на последния въпрос. Причината за избора е повече от ясен ‒ името „маринка”
на древния обичай, което ни отпраща към името на християнската Св. Марина.
Излишно е да казвам, че става дума за известните ни днес мартеници и за честваната
у нас „Баба Марта”. Как и поради каква причина се е стигнало до това преплитане между
имената Марина, маринка и Марта не ми е известно, но общият им корен МАР бие на очи и
не може да бъде подминат. Впечатляващо е и названието „баба”, неразделно свързано с
името на популярната старица, което ни напомня, че същото носи и майката на Коледа ‒
Злата баба. Баба се появява като самостоятелно име на много и най-различни места през
различни епохи, както посочих по-горе.
Налице е сближаване между образите на Великата богиня-майка, срещана и с
прозвището Баба, в това число и на българските Злата майка или Злата баба, на баба Марта
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и на християнската Св. Марина. Тази тенденция намира потвърждение и в нашата
обредност и по-точно в обичая, хората на 1-ви март да си слагат известните у нас
мартеници срещу уроки и болести, за живот, здраве и щастие. Оказва се, че същият обичай
в песните от „Веда словена” носи названието „маринка”. Нещо повече, поставянето на
мартеницата-маринка под камък с появата на първите прелетни птици подсказва връзката
на обичая с древния култ към Великата богиня-майка и нейния първороден Син-скала
(камък).
С времето образът на тоя Син търпи метаморфоза, като последователно се изменя от
образа на камъка-скала в този на слънцето и огъня, а след това и на огнедишащия змей и
фантастния образ на дракона. Метаморфоза претърпява и планината-майка, изменяйки се в
пещерата-утроба, с живителната влага и струйките стичаща се пещерна вода, на която се
придават целебни качества и накрая се стига до големите водни басейни като лат. mare ‒
море и англ. marsh ‒ блато, мочурище, тресавище и mere ‒ езеро, блато.
Разминаването в названията на обичая мартеница-маринка налага впечатлението, че
в случая общото е не толкова самото име, а коренът МАР. Вероятно по тази причина в
латинския език откриваме думи като maritus ‒ брачен, съпружески, съпруг, съпруга и marito
‒ съчетавам, съединявам, прикрепвам лоза към дърво, а в английския: marry ‒ женя,
оженвам, омъжвам, откъдето ‒ merry ‒ весел, радостен и merge ‒ сливам, съчетавам.
Определен интерес за нас представлява думата martin ‒ градска ластовица, в която може би
откриваме обяснението за трансформацията на обреда от маринка в мартеница. Но и
връзката на обичая с името на месец март също не е за пренебрегване, защото това име е
типично за нашата календарна система, доколкото в европейските езици то се свързва с
името на Марс ‒ богът на войната. При нас нещата са поставени по съвсем друг ред и името
на Март не само не е свързано с това на Марс, но е единственият месец в годишния
календар, носещ женско име.
Приказките за Баба Марта ни отпращат към представата за старицата, наричана по
народному „баба”, спомената с името Баба в топонимията и митологията, включително и за
Великата богиня-майка на дедите ни ‒ Злата баба. Ако коренът МАР в имена като Марина и
Марта ни насочва към различни форми в името на Великата богиня-майка, то името Мария
(Мара, Мери) става символ на женското начало въобще и ние виждаме в Новия завет наред
до Дева Мария ‒ майката на Исус, още няколко други Марии и една Марта в неговото
обкръжение. Лингвистите спорят дали името (Мария, Мери) стои в основата на думата
marry или обратното. Връщайки се назад, стигат до библейската Мария с дайрето ‒ сестрата
на Мойсей и Аарон. Ще припомня за нашенското обръщение „мари”, използвано широко в
народния език, когато се говори за жена. Още по-впечатляващо е неговото мъжко
съответствие „бре”, защото то явно води началото си от Сина-скала или камък ‒ ПЕР/БЕР,
откъдето става БРЕ. В съкратен вариант тези обръщения са стигнали до нас като „ма” и
„бе”. Така българският език включва в себе си на най-елементарно битово ниво, с
изключително широко приложение показателен пример, отпращащ към спомена за
Великата богиня-майка (Марина, Мара, Марта, Мария) и за нейния първороден Син-скала
‒ ПИР/ПЕР/БЕР/БРЕ.
Да не забравяме накрая и един друг любопитен пример ‒ латинското наименование
на кимиона ‒ marathrum. Примерът е интересен с това, че става дума за ароматна
подправка, за каквато се говори в цикъла песни „Личен день, Ластувичи-день”, чието
наименование е изградено върху обсъждания корен МАР. Още по-интересен става той,
споменем ли, че се отнася за тревисто растение с бели или розовеещи цветове, виреещо в
топлите южни страни, което у нас ‒ на Бял Дунав, не се среща. По тези си качества
кимионът се доближава и напомня ароматната „бела китка куприца”, за която плакали
заселилите се на „църното море” наши деди. Защото за да е китка, това означава, че става
дума за тревисто растение. Определението „бела” явно има отношение към цветовете ѝ,
каквито се оказват и цветовете на кимиона. От друга страна той е подправка, ползвана найчесто при месни ястия, което ще рече ‒ и при курбаните. Не е за пренебрегване и
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българското му име. То пък ни отпраща към наименованието на родния Имеон и към
древните българи-именки.
Злата майка (Злата баба) е автентичен български образ на Великата богиня-майка,
който води към времето на мегалитната епоха. Той не е заимстван отникъде и е напълно
самобитен и оригинален. Самото име Злата има самостоятелна и дълга история през
вековете. Може да изглежда пресилено, ако кажем, че дори само образът на Злата майка
свидетелства за автентичността на сборника „Веда словена”. Като цяло той ни отвежда към
времето на древната Харапска история и архаичните представи на хората за устройството
на света през Златния век на Хезиод. Можем само да се гордеем, че българският народен
гений е създал подобен образ. И да сме благодарни на делото на Стефан Веркович и даскал
Иван Гологанов, че са го опазили.

4.2.

Върховният бог ‒ Вишну Бога

Добре е известно, че името Вишну на върховния бог в песните от „Веда словена” е
едно от камъчетата на раздора и острата реакция на противниците на сборника. Името на
Вишну, заедно с това на Орфей, са основните предизвикателства, станали повод за толкова
критика и негативизъм, с колкото малко други произведения на изкуството са били
обсипвани. Според критиците възможността народната памет да е запазила толкова дълго
време следи от спомена за Орфей е изключена, независимо че и индийският епос, и
гръцката митология, и книгите от Вехтия завет, пък и „Илиада” и „Одисея” са писани по
устна традиция, съхранила народната памет за значително по-продължително време. Да не
говорим за десетките предания за потопа, срещани включително и сред полудиви и
безписмени народи от всички континенти.
Вишну е първородният син на Злата майка ‒ най-големият от небесните братя
богове, заедно с Коледа и Бела Бога. Затова е наричан и Гулема Бога, за разлика от Коледа ‒
Млада Бога. И защото е най-голям, той е и най-висш, върховният от тримата братя. Прочете
ли човек по-внимателно написаното за него, не би изпадал в заблуда и дори и не би си
помислил, че някой го е измислил само и само да имитира връзките му с едноименния
индийски бог, да се прави на интересен и да трупа дивиденти. Би разбрал, че Вишну не е
собственото име на бога, а прозвище със значението „висш”, „върховен”, „голям”, „пръв”
сред боговете. Това личи в стихове 11 и 12 от песен 13-та „Пак за рождението на Орфея, но
различно”. Текстът „... на Гулема Бога мольба да се моли,/ Ой ти, Боже, Вишню Боже!” е
категоричен и изключва всякакви съмнения, подозрения и недоразумения.
По-ясно, по-точно и по-кратко не би могло да бъде. За непредубедените читатели
това е напълно достатъчно, за да са наясно как стоят нещата. За безкритичните критици
обаче бихме допълнили, че епитетът Вишни, Вишну съвсем не е използван единствено за
Вишну Бога, а се среща и при определянето на Вишни Ангел, т.е на върховния ангел (песен
15) „Орфеева женитба со керка на Арапска крале”. Пее се и за дървото Вишне или
Вишнету, за което вече писах. Това е дървото, за което Злата майка заръчва на Коледа да
отиде в гората и да седне под него: „...вишне са дъру повишилу,/ то со качиш на небету...”
(П. 12). Или с други думи, когато Коледа седне под дървото и то се извиси нависоко, той да
се изкачи по него на небето. Явно, дървото Вишнету няма да е било някакво обикновено
дърво. Напротив, то е твърде специално и е толкова високо, че свързва земния с небесния
свят. А в песен 13-та от Коледния цикъл то се среща на два пъти. Веднъж, когато тримата
братя-богове се срещат под него, за да решат какво да правят с прегрешилите земни
младежи, и втори път, когато Вишну моли Злата майка да слезе на земята, да седне под
дървото (Вишнету) и така да зачене Млада Бога.
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Няма как да не заключим, че Вишну не е собствено име, а епитет, еднакво приложим
и за Бога, и за ангела, и за световното дърво на живота. Наблягам на този момент с
единствената цел да сложим край на криворазбраната критика и на всевъзможните
спекулации по въпроса.
Как обаче стои въпросът с индийския Вишну? Защото всички спорове и обвинения
са напълно безпредметни, докато не изясним етимологията на името в индийска езикова
среда и не установим доколко то е съпоставимо с това на нашенския Вишну Бога. Веднага
трябва да кажем, че и досега този въпрос си остава открит и липсва единно и общоприето
становище. Налага се мнението, че името произлиза от корена vic ‒ „влиза”, „прониква” и
обикновено се интерпретира като „проникващ във всичко” или „всеобхващащ”. Други
допускат неговия неарийски произход.126
Според мен индийското Visnu е съпоставимо с имената на цяла поредица други
индийски божества и е интересно да потърсим дали те биха ни дали някаква яснота по
въпроса. Така например, името на Visvarupa (Вишварупа) се извежда от „притежаващ или
приемащ всички форми”, на Visvedevah (Вишведева) ‒ „всички богове”, Visvakarman
(Вишвакарман) ‒ „творец на всичко”, Vicvamitra (Вишвамитра) ‒ „приятел на всички”.127
Виждаме, че всичките тези имена имат един общ корен vis(c)va(e) със значение
„всеки” или „всичко” ‒ понятие, изразяващо представата за нещо, което обхваща без
изключение елементите на едно множество, като ги включва в едно цяло. Ако сега се
върнем към името и влаганото в него съдържание на българския Вишну Бога като върховен
над всички и всичко господар и го съпоставим с проникващия във всички и всичко
индийски бог, ще трябва да се съгласим, че разликата помежду им не е толкова значима. И
единият, и другият доминират над всичко останало по някакъв начин и по мое мнение, това
позволява да се допусне определено сходство освен в техните имена, но и във влаганото в
тях съдържание и в тяхната същност.
Естествено е подобни разсъждения да предизвикат известна критика и да бъдат
обявени за спекулативни, затова нека потърсим и други някои аргументи в подкрепа на
тезата си. Логично е за целта да се обърнем към образа на Вишну Бога, тъй както е
представен той в песните от „Веда словена”, но преди това да обърнем внимание на нещо
друго. Току-що посочих, че коренът VIS се среща в имената на цяла поредица индийски
божества, както и в понятието „всеки” в индийския език. Според „Веда словена” обаче,
дедите ни наричат Вишну и върховния, т.е. най-висшия си бог. Но не само това. Пак от нея
научаваме и за дървото Вишнету, свързвало някога земята и небето. Критиците отричат
тези названия в българската митология, но не могат да отрекат прилагателното ВИСШ в
българския език. Затова намирам за интересно да спомена, че реката, където според
„Махабхарата” живели в древността духовете Бахи и Хлика, по чиито имена са наречени
произлезлите от тях БАХЛИКИ или БАЛХИКИ, носи името ВИШАПА. 128 И вече не от
набедената „Веда словена”, а от всепризнатия индийски епос научаваме, че някога дедите
ни са обитавали река, чието име включва отново корена ВИШ. И защо, бих попитал, след
като са живели по бреговете на р. Вишапа и са се катерили към вишинето по Вишнету, да
нямат и бог с името Вишну?
А сега нека да разгледаме образа на Вишну, но не на индийския, а на българския ˗ от
„Веда словена”. Водещ мотив е отношението на Вишну към хората и по-конкретно към
прегрешенията им спрямо небесните богове и предизвиканият божи отговор. На практика
това се оказва единственият мотив, в светлината на който срещаме образа на Вишну и
можем да оценим неговите качества. Тази особеност сериозно ограничава възможността за
по-пълното му опознаване, като го прави по-едностранчив, схематичен и лишен от колорит.
Трябва да признаем обаче, че точно този мотив ‒ съгласието между богове и хора, заема
изцяло съдържанието на Коледния цикъл песни. Той заема ядрото на интригата, на
Вишну. – В: МНМ, Т. 1, 238-239.
МНМ, Т. 1, 237-238.
128
Голийски, П., цит. съч., с. 376.
126
127

111

цялостния сюжет и всички последващи по веригата сюжетни действия. А може би точно по
такъв начин следва да бъде представен един върховен бог. Като висш, върховен съдник на
човека ‒ строг, принципен, справедлив и обективен, доколкото той е много над
ежедневната суета и дребните човешки страсти.
Нека сега разберем за какви прегрешения Бог следи да не вършат земните хора.
Отговорът на този въпрос откриваме в пет от общо осемнайсетте песни, посветени на
Коледа, които до една спадат към песните, занимаващи се с легендата за него (осем песни).
И нека веднага да поясня, че във всичките тези пет случая прегрешението е все едно и
също: задявката между момците и момите. Младите се „глумят” на чешмата или на
кладенеца, докато момите точат вода за вкъщи. И това става посред бял ден, всички заедно
навън, на бял Дунав. И в петте песни този мотив се повтаря все по същия наивен начин,
докато човек не започне да се пита, това ли е то голямото прегрешение, разлютило Вишну
Бога, та целият е настръхнал света да ликвидира? Да не говорим, че няма и помен за някоя
от забраните, свързани с известните ни десет библейски божи заповеди. Тук лъжата,
кражбата, убийството изобщо не се коментират. Дори и прелюбодеянието не се коментира с
нито една дума.
Нека се загледаме къде и кога в библейския текст се появява темата за първородния
грях ‒ непосредствено след създаването на човека. До този момент Господ е зает изцяло
със сътворението. Кое е тогава поредното ново звено във веригата на сътворението ‒
появата на гностическите способности, присъщи на човека в отличие от останалия
животински свят, или половото размножаване. Та нали то е присъщо и за животните? Не
отричам особения статут, на който са подложени половите отношения между мъжа и
жената от най-дълбока древност и многобройните табута върху тях. Не отричам промяната
в сексуалния режим у човека, настъпила вследствие на неговото обществено развитие, но и
то е само една последица от развитието на неговия гнозис и праксис. Според теолозите
първородният грях е свързан най-вече с познанието. В библейския текст нещата са
поставени точно по този начин и се говори за забранения плод на познанието, а голотата е
само един индикатор за сторения грях (изядената ябълка на познанието), находчиво
подбран, за да бъде той първичен, разбираем и убедителен.
Мястото на змията в цялата история също повдига въпроси около достоверността на
приетото тълкуване, доколкото точно тя е символ на мъдростта и на прозорливостта, а не на
сексуалните контакти и разпуснатост. Дори да има подобни интерпретации, те са вторични,
след набеждаването на змията за изкусителка. Обективната оценка за змията е, че тя не е
излъгала Ева, а ѝ е казала самата истина за забранения плод ‒ той не е отровен и човекът
няма да умре, ако го вкуси. Резултатът ще бъде съвсем друг. Тогава ще му се отворят очите
и той ще стане като боговете, да разпознава доброто и злото.
И така, къде е прегрешението на младите пред Бога в песните от „Веда словена”.
Толкова греховни ли са задевките между момците и девойките, че Вишну да иска да погуби
целия човешки род? Наистина, в тези задевки всеки може да влага някакъв сексуален
контекст, но тук не виждам прелюбодеянието, защото става дума за млади и необвързани
хора, на които е дошъл реда да се задомяват и задевките са най-естественото нещо. Тъй че
каквото и да се влага в тях, те няма как да са истинската причина за божия гняв. Но има
нещо странно в представянето им и би следвало да си изясним доколко то би могло да има
някакво значение за божията нетърпимост. Става дума за фона, на който стават задевките.
А той неизменно е един и същ ‒ по времето, когато момите пълнят вода за дома. И дори в
четири от всичките пет песни се конкретизира, че това става не другаде, а именно на белия
Дунав. Любопитно е, дали има специално място този мотив в сюжета с „прегрешението” и
къде е това място?
Точенето на водата за вкъщи от селските чешми или кладенци като дело на
неомъжени моми е старовремски мотив, намерил място още в библейския разказ за Яков, с
дълбоки корени и в нашата народна традиция. Напиването на стомната или на ведрото с
прясно наточена вода на една мома от някой ерген е колоритна илюстрация на увода в
техните интимни взаимоотношения, на неговото желание и предложението му към нея и на
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нейния поощрителен отговор. Във всеки случай тази широко популярна практика у дедите
ни не крие нищо осъдително, за да среща тя толкова крайното негативно отношение на
бога. Въпросът е, с какво този мотив е толкова специален, за да предизвиква такава
реакция?
Не виждам друг смислен и логичен отговор извън казаното за древната традиция Кали у
индийците, заимствана от тази на шумерските боговете Анунаки и производните им
месиански престолонаследия в Месопотамия и Египет. При нея също имаме „напиване” с
тази разлика, че женихът не приема вода, а лунарния нектар на своята избраница. А той от
своя страна има психотропен ефект и влияе върху възприятията и подсъзнателната дейност,
т.е. върху познавателните способности като цяло. Така, тръгвайки от мотива с „напитата
вода”, стигаме до връзката му със забранения плод и ролята на всевиждащата дори и в
мрака змия. В него обожествените Анунаки са пряко заинтересована страна. Сега вече
божият гняв става разбираем и няма защо да се дивим на гнева на Вишну. Разбираме и
ключовата роля на Злата майка в неговото решаване. И не само тогава, но и ролята ѝ при
ежегодните чествания празника на Коледа. Виждаме я как причаквайки го на земята за
поредната му обиколка, тя му дава чашата с благодатната абрита. А нали абрита-амрита е
божията субстанция Кали? Да не забравяме и тъждеството между представите за
носителите на драконовата кръв ‒ „Дворът де лак” (De Lac) ‒ символът на лунарния секрет
на кралиците-дракони в Месопотамия и тези за „Двора дел Ак” (Del Acqs), т.е. „на водите”.
А общото между тях е еднаквото значение, давано на кръвта и водата, според традицията,
откъдето и между представите за много вода – море – лат. mare, имената Мари, Марина,
Мария, Марта, като символ на жената и сливането – лат. marito (съединявам с брак) или
англ. marry (женя се).
Накрая, да не забравим и неясната роля на Дунава като реката, където са се глумели
младите. Защо тъкмо Дунав и къде е тази река? Явно е, че щом събитията се развиват в
Харапската земя, това няма да е нашият Дунав, а река на индийска територия. Но защо се
споменава тъкмо това име? Вероятно защото дану на ирански означава река, но може би поточния отговор и този път намираме в индийската митология. Името на реката ни отпраща
към водните духове ‒ данави. Това са едни от многобройните асури и за тях се твърди, че са
били победени от бог Индра и това ги е принудило да напуснат родната страна, но
случайно ли е това? За асурите се приема, че са по-големите братя на боговете и
първоначално те са живели в съгласие помежду си, но по-късно се превърнали в
конкуренти и врагове. Затова митологията изобилства с постоянни кървави сблъсъци
между тях, в които водещо място заемат Индра и Вишну. Няма да се спираме подробно на
тези нескончаеми борби, но няма как да не споменем съперничеството за божествената
амрита.129 Така, тръгвайки от името на р. Дунав, неочаквано достигаме до развръзката с
амрита-Кали и това допълнително подкрепя хипотезата ми за естеството на прегрешението
– посегателството на човека върху божественото познание,
Съгласен съм, че задявките с „напитата вода” е само една имитация на божествената
традиция с амрита-Кали. Но също така е ясно, че небесните господари не биха приели
равнодушно дори и това. След като хората са вкусили забранения плод на познанието и
безсмъртието е останало единствено божие преимущество, те гледат ревниво на всяко
посегателство. Затова разбираме тяхната непреклонност дори и към невинната задявка.
Дотук се спрях на прегрешенията на хората, които са предизвикали гнева на Вишну
и сега е редно да проследим неговата реакция ‒ отговорът му на това предизвикателство.
Така установяваме колко крайни са първоначалните му намерения. Без много да се двоуми,
той набързо решава за наказание да избие всички хора, като хвърли гръм на земята (П. 12,
13; Пр. 1), а в песен Пр. 2 ‒ иска да изпрати на земята Сура ламица и тя да унищожи
посевите на хората, за да нямат те хляб с какво да си направят, нито вино да пият. Да няма
нито за тях, нито за децата им.
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Все пак Вишну не изпълнил тези си намерения. Първо брат му Коледа, а след него и
останалите му близки ‒ Злата майка и Бела Бога ‒ го разколебават. Коледа се възпротивява
открито на решението на Вишну Бога и моли брат си да не бъде така краен. Любопитен е
мотивът му, че не всички хора са грешни, а само някои младежи, затова няма да е
справедливо всички да бъдат наказани като виновни по толкова жесток начин. Още полюбопитен е начинът, по който братята-богове вземат своето решение ‒ след съвет
помежду си, на небето, под дървото Вишнету и с активното участие на Злата майка. Найвпечатляващо е самото решение: Вишну Бога се отказва от идеята си да избива цялото
човечество и божият съвет приема предложението на Коледа, Злата майка да го роди като
малко дете на земята и той да ходи и да я обикаля, за да научи хората как да живеят
праведно, без да грешат пред боговете.
Впечатляващо е това решение по своя демократизъм и хуманност. Още повече
предвид първоначалното становище на Вишну Бога. Той може да е пръв от тримата братя и
върховен бог, но това не го прави глух към тяхното мнение. Може да си позволи да е
афектиран, но не става безразсъден, дребнав, зъл и отмъстителен. Той не изневерява на
високия си сан, на своите божии отговорности и на човешките очаквания. Хората не бива
да бъдат избивани за всяко свое прегрешение, подразнило боговете. Наказание следва да
понесат единствено провинилите се. Хората трябва предварително да знаят божията воля,
за да се съобразяват с нея и тя трябва да им бъде разяснена. А това е задължение на самите
богове. Едва тогава ако някой прегреши, той ще понесе своята отговорност.
С всичко това се ангажира сам Коледа. Той трябва да научи хората как да живеят
праведни, без да пристъпват божиите закони. И пак той трябва да следи за това, като слиза
на земята всяка година на неговия празничен ден, като обхожда и проверява дом по дом.
Праведните той благославя, ръсейки ги с животворната абрита, но грешниците наказва,
пръскайки с опасната урина вода и тях, и техните домове и така ги оставя на произвола на
черните юди. Решението е пропито с божията мъдрост, защото то е справедливо и всеки
сам ще отговаря за делата си. И същевременно ще има ежегоден контрол, под зоркото око
на благодетелния, но строг Коледа. Регламентирано е и наказанието. Но наред с него е
определено и поощрението за праведните хора. Те трябва да имат стимул за това, че
съблюдават божията воля и затова трябва да бъдат възнаградени от бог. Колко елементарна,
разбираема и привлекателна е тази картина! И колко ние сме се отдалечили от нея като
общество! Какво е научило човечеството за божията воля през изминалите хилядолетия?
Няма да сме завършили работата си по образа на Вишну Бога, ако не обърнем
внимание на нещо мимоходом споменато, но може би с голямо значение за нашето
историческо минало. Еднократно, в песен Пр.1, Коледа се обръща към по-големия си брат и
най-висш небесен бог Вишну, като го нарича с името Славу: „Вишну ле, братку,/ братку ле
Славу,...” И това Славу не е използвано като епитет, а в качеството му на име! Т.е. бог
Вишну има и второ име и то е Славу, Слава или просто Слав. Излишно е да казвам защо
това име е толкова интересно за нас, но като че ли набедената „Веда словена” е на път да
разкрие загадката около името „славяни”, станало обект на всевъзможни вековни
спекулации. Защото ако върховният, най-висш бог на един народ се нарича Слав, то
естествено е с това име да бива наричан и самият народ. Но освен бог Вишну от „Веда
словена”, името Слав носи и първият български владетел от друг един също
„неблагонадежден” наш източник – „Българска апокрифна летопис”. Наистина, досега то е
било извън вниманието на нашите историци и те са го приемали за поредната нелепа
измислица. Наскоро обаче доказах, че легендарният цар Слав в действителност е
българския кан Ирник. И това е вече втори Слав в българската история. Един бог и един
кан – това нито е нещо за подценяване, нито за премълчаване. Затова да си припомним и
обстоятелството, че най-старият известен ни топоним, включващ корена „слав”, е също
български – преславната столица Преслав, на преславния наш български цар Симеон
Велики. Всичко това изисква много внимание, защото то представя истината за
т.нар.славяни по един съвършено нов и неизвестен ни досега начин.
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Разгледахме основните черти от портрета на българския Вишну Бога и независимо,
че може и да не е представен като завършен литературен образ, то казаното е достатъчно, за
да го обрисува като върховен разпоредител и съдник на съдбите на хора и на богове. На
пръв поглед като че ли излизат различията между суховатия, схематично представен,
монотематичен и лишен от колорит образ на върховния бог у дедите ни и богатия до
пищност сложен и динамичен образ на едноименния индийски бог. Достатъчно е само да
споменем десетте му превъплъщения, съгласно учението за аватара, и мястото му в епоса
под образите на всеизвестните герои Кришна и Рама. Дава ли ни обаче това различие
основание за противопоставянето на двамата едноименни върховни господари? Нека
потърсим отговора на този въпрос в по-широк план, разглеждайки самите митологии.
Още на пръв поглед бие на очи близката пирамидална структура в пантеона на
българската (в рамките на „Веда словена”) и индийската митологии. Начело откриваме
тройка небесни богове, тясно свързани помежду си, единият от които е върховният бог
Вишну. По-долното ниво се заема от голямо множество второстепенни божества, след
които следват различните видове полулегендарни-полуреални духове и герои. Найвисокото ниво в пантеона на „Веда словена” се заема от тримата братя, синовете на Злата
майка ‒ Вишну, Коледа и Бела Бога. В индийската митология това са Вишну, Шива и
Брахма. Разбира се, троичната идея не представлява изключение единствено за теоложката
мисъл у българи и индийци. Тя се среща в митологиите на гърци, римляни, западносемити,
включително и при християнското учение в лицето на триадата: Бог Отец, Бог Син и
Светия Дух. Най-рано тя се наблюдава като че ли при ариите-индоиранци и тук може да
бъде открита още в ранните ведически и авестийски божествени пантеони, макар в начален
и недоразвит вид.130 Затова ако търсим корените на идеята за върховната божествена триада
в пантеона на „Веда словена”, струва ми се, че най-редно би било да се насочим направо
към индоиранския първомодел. Това следва по логиката на цялото изследване дотук и
казаното за легендарната Харапска земя, за божествената абрита-амрита, за чобан Крусна и
Кришна и останалите видими и дискретни, значими и второстепенни, преки и косвени
паралели, които установих и посочих дотук.
Струва си да се замислим върху библейските Бог Отец и Бог Син и фолклорните
Гулема Бога (Вишну) и Млада Бога (Коледа). Бог Син ‒ това е Исус Христос, известен още
и като Млада Бога, т.е. по съвсем същия начин, както е наричан и Коледа. Тук паралелът
между библейските и фолклорните образи е напълно явен. Ние обаче знаем, че триадата във
„Веда словена” се допълва от третия брат, син на Злата майка ‒ Бела Бога, докато в
християнската догматика третото място се заема от Светия Дух. Това не е конкретно
божество, а абстрактно понятие. И то е толкова абстрактно, че дълго време е било ябълката
на раздора сред ранните християнски теолози и обект на многобройни спекулации.
Обръщам специално внимание на тази подробност, защото точно този абстрактен образ ‒
Светият Дух, е може би най-очевидното свидетелство за вторичния характер на фикцията,
наречена Исус Христос, заимстван от древните източни учения.
Обобщавайки накрая казаното в песните от „Веда словена” за Вишну Бога, можем да
приемем, че идеята за наличието на определени връзки между българския Вишну Бога и
едноименното индийско божество съвсем не е за подценяване и пренебрегване. Напротив,
тя има своите основания.

4.3.

Дядо Коледа и Свети Николай Чудотворец

Казахме, че в западната традиция Коледа, наречен Сант Клаус, се свързва с
канонизирания епископ на гр. Мира Св. Николай Чудотворец. Наистина, двете имена
звучат близко, а и честването на двата празника е все през месец декември, но това съвсем
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не ги прави идентични. Нещо повече, празникът на мирликийския епископ в народната ни
традиция е известен като Никулден, а самият Св. Николай е побългарен в Св. Никола. Кой е
този български светия, така и не става ясно, нито днес някой знае отговора на този въпрос.
И със сигурност никога нямаше да узнаем това, ако не беше сборникът „Веда словена”,
където попадаме на самостоятелен цикъл песни, озаглавен „Личен день Колчув-день”.
Става дума за сравнително малък цикъл от четири песни, в които главният герой е
юнак Колчу. Излишно е да казваме, че това е напълно непознат образ и за нас, и за
черковно-християнската система въобще. Затова за идентифицирането му можем да
разчитаме единствено на данните от песните и кратките пояснения, които срещаме в
сборника. Първото нещо, което привлича вниманието, е неговото име ‒ Колчу. Очевидно
коренът на името е общ с този на имената Никола и Николай, но и на Коледа, и допуска
наличието на някаква близост между тях, без обаче да я доказва. Тъкмо затова дедите ни са
имали нужната представа и не са ги бъркали. Напротив, знаели са добре, че Колчу, както и
Св.Никола, не са идентични с Коледа и затова са ги чествали в различни дни, като правели
разлика в техните функции и им посветили видимо различаващи се ритуали. Коледа бил
смятан за идентичен с Рождество Христово, а Св. Никола ‒ с празника на Св. Николай
Чудотворец.
Тук е мястото да кажем, че в краткото пояснение преди текстовете на песните,
редакторът С. Веркович изрично отбелязва, че те се пеели в деня на Св. Никола, когато
кметът на с. Баня (селото, откъдето бил певецът) отивал пременен на реката с малка
дървена лодка (курабче), влизал с нея във водата и ловял риба за празника.131 И забележете,
това се прави от помаци, които като помохамеданчени вече не са празнували християнските
празници. Но въпреки всичко са продължавали да празнуват Колчув-ден в деня на Св.
Никола и за нас това съвпадение във времето представлява необходимото ни хронологично
доказателства за идентичността на езическия Колчу и българския Св. Никола.
Трети аргумент в подкрепа идентичността на двата образа са частично общите им
функции. В бележките в края на песенния цикъл срещу името на Колчу е записано: „бил
юнак, син на Бога, който слезал на земята и научил человеците да правят кураби и да ходет
по морето”.132 Или с други думи, Колчу бил свързан с корабостроенето и с
корабоплаването, а следователно и с моряците, но без някакви по-общи функции на водно
божество. Затова и народът ни го тачи като покровител именно на моряците и на Никулден
се яде задължително риба в негова чест. В това е голямата разлика между юнак Колчу и
българския Св. Никола, от една страна, и Св. Николай ‒ от друга, доколкото последният е
обявен за патрон не само на моряците, но и на търговци, лихвари, аптекари, ученици и др.
Но независимо, че с покръстването дедите ни са приели промяната в името му и от Колчу е
станал Никола, това съвсем не е мирликийският Николай, нито духът Nick ‒ прозвището на
дявола, нито гръцката богиня на победата Нике. Българският Никола е опит за
сближаването на юнак Колчу с канонизирания християнски епископ Николай.
Да се запознаем накратко със съдържанието на посветените му песни. Само така ще
опознаем по-пълно неговия образ и ще можем да проверим има ли между него и Коледа
някакви допирни точки, доколко е автентичен и кой е първичен ‒ нашият юнак Колчу или
канонизираният епископ Николай? Ето какво се разказва в песните, посветени на Колчу
юнак.
Един ден, докато обикалял на лов, Хина крале много се отдалечил от родната Крайна
земя и стигнал до брега на морето. Загледал се той в необятната водна шир и по едно време
видял сред разпенените вълни голяма риба перка. Той виждал за пръв път и морето, и
рибата, и му се поискало да я хване с ръка. Рибата обаче бързо се гмурнала във водата и
изчезнала. Натъжил се Хина крале и се завайкал, та го чула Юда Самувила и дошла да го
успокои. Тогава тя му разказала и за морето, и за рибите в него, и за пустото равно поле от
другата му страна, където хората били диви и не знаели ни да орат, ни да сеят плодородната
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земя. В същото време Крайна земя се била пренаселила и жителите ѝ започнали да се карат
и да се бият помежду си за земя. Той решил да се възползва от това, което научил, но сега
пък не знаел как да преплува морето.
Юда Самувила и този път му се притекла на помощ и го посъветвала първо да се
върне у дома, че майка му се била разтревожила вече от дългото му отсъствие. Да си извика
трима млади майстори и да им заръча да отидат в гората, да отсекат от яките финисиеви
дървета и да направят по една малка като сандъче лодка. Да влязат с лодките Хина крале и
тримата майстори в морето и да уловят една голяма риба перка. А като я извадят, да я
заколят курбан на Кураба Бога и да нагостят с нея всичките моми и юнаци. Да помоли
тогава Хина крале Кураба Бога да му изпрати долу на земята неговия любим син ‒ Колчу
юнак, та той да ги научи как кораби да си направят и как да плуват с тях в голямото море. И
след като се научат, да качи Хина крале младите момци и моми на корабите и да преплуват
морето, да отидат на пустото равно поле и там да се заселят. А когато си построят на
новото място нов град, да направи Хина крале празник на Колчу юнак, защото не стори ли
това, Бог ще се налюти и когато човек влезе да плува в морето, щял да изпрати Юда
Ветровита и тя с вятъра си да потопи курабчето и да го удави.
Това казала Юда Самувила и литнала, а Хина крале останал сам на морския бряг.
Върнал се у дома и всичко направил тъй, както го посъветвала добрата Юда. Така той
станал първият човек, който посрещнал юнак Колчу на земята и който се научил да прави
сам кораби и да плува с тях по морето. А Колчу като слязъл от небето, носел със себе си 90
готови кораби, направени там. С тях Хина крале и хората му преплували морето и се
заселили на пустото диво поле. Оттогава те всяка година на Колчувден правели курбан на
Кураба Бога ‒ риба перка и пеели песни в чест на юнак Колчу и на техния цар Хина.
Това е, което научаваме от песните във „Веда словена” за Колчу юнак и за неговия
личен ден, Колчувден. Сега вече освен името на юнак Колчу, научаваме и имената на
Кураба Бога и на Хина крале. Разбираме, че Колчу юнак научил Хина крале как се правят
кораби, каквито дотогава на земята никой човек не бил правил. Това се случило, докато
Хина крале живеел в Крайна земя и след като си направил достатъчно кораби, той я
напуснал с младежите и те заселили пустото равно поле на отсрещния бряг на морето.
Защото дотогава хората не умеели да правят кораби, а само малки лодки от финисиево
дърво, с които не можели да плуват по голямото море.
Излишно е да казвам, че български владетел с подобно име не е известен и затова
нека видим как е представен той в бележките към сборника: „Хина бил наш цар от Крайна
земя, който пръв пъть зафанал да ходи по морето и от него после се научили человеците да
правят кураби”.133
Веднага трябва да поясня, че в именната система на българските владетели досега не
сме срещали това име, въпреки че у нас има имена като Хиндо, Хинко, Хиньо. Затова
появата на български владетел с подобно име, колкото и днес то да е рядко, все пак не е
изключена. Тук му е мястото да кажем, че още Раковски е обърнал внимание, че „народа ни
знае Индия под името Хинк, без да подозира значението му”. 134 От „Джагфар тарихы”
научаваме, че едно от многобройните имена на алп Бури ‒ алпът вълк, покровител на
българите ‒ било Хин или Чин.135
Името на „нашия” Хина крале не е достатъчно, за да го ползваме като следа или за
някакви по-сериозни изводи, но тъй или иначе, то също за пореден път насочва към
древната индийска земя. И това вече не е изненада за нас. Не е изненада и следващият
ориентир, сочещ пак същата посока ‒ финисиевите дървета, от които били правени
лодките-сандъчета там. За това дърво от бележките научаваме: „било дърво много яко, от
което правели курабите ‒ такова дърво няма тука”.136 Очевидно финисиевото дърво би
133
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следвало да е стъблото на финиковата палма, която вирее в сухите субтропични области на
Азия и Северна Африка и конкретно по дясното поречие на р. Инд, в Пакистан
(Белуджистан) и Афганистан, където се смята, че е първоначалната му родина. Размерите
на тази палма ‒ дължина до 30 м и диаметър на стъблото до 80 см ‒ правят дървото
подходящо за изготвянето на лодките-еднодръвки тип чун (чълн). Дървото е добре познато
още от най-дълбока древност и е било използвано в Шумер, Египет и Индия още от VІІ
хил.пр.Хр.
Това поредно свидетелство се намира в съгласие с всички останали досега, без да им
противоречи. И то само придава по-висока степен на увереността ни в географската
локализация на родната Крайна земя на дедите ни. Тези данни поставят две изисквания за
нейното местопребиваване. От една страна това е наличието на финикови палми, което ни
отпраща към сухите субтропични зони на Азия и Африка. От втора ‒ свидетелства за
наличието на море в непосредствена близост. Ако допълним и всичките изказани дотук
аргументи и съображения, насочващи ни към древната индийска земя и култура, то няма да
ни е трудно да преценим, че най-вероятно Крайна земя се е намирала в близост до р. Инд,
западно от реката и не много далече от Арабско море. С други думи, Крайна земя се е
намирала или на територията на съвременен Белуджистан, или в близката ѝ околност. Не
бива да забравяме този извод и към него ще се върнем отново, но едва след като сме се
запознали накратко с ранното морско корабоплаване. И така, как стои въпросът с морското
корабоплаване в древността?
За Египет е известно, че хората тук са плавали по р. Нил на своите лодки и корабчета
от папирус, а истинските морски кораби, предназначени за морско корабоплаване, се
появяват твърде късно. В този смисъл египтяните със сигурност не биха могли да са
търсените от нас пионери-мореходци. Подобно е положението и с шумерите. Известно е, че
древен Шумер е водил оживена морска търговия, но трябва да е ясно, че той не е бил
развита морска страна и търговският флот, осъществявал търговски връзки, не е шумерски.
Морските търговски партньори на Шумер били страните Дилмун и Мелуха. Затова не ни
остава нищо друго, освен да потърсим малко повече информация за тези страни ‒ найранни корабостроители. Защото нали и Хина крале е най-първият корабостроител на
земята?
Да видим какво са представлявали корабите на Дилмун и Мелуха. Това са били
големи за времето си ветроходи, с плоско дъно и остро извити нагоре нос и кърмà. По
средата на палубата са имали рубка, като са разполагали с голямо рулево гребло. Този тип
„рогати” на вид ветроходи се смятат характерни за флотилиите на Дилмун и Мелуха. 137
Понастоящем се приема, че Дилмун все още не е идентифициран със сигурност.
Причина за тази неяснота са разнородните данни, с които страната е описвана в древните
текстове. Има немалко писмени съобщения за Дилмун като за реално съществуваща страна.
Твърди се, че се е намирала далече на юг, зад „горчивата вода” (Персийския залив), „при
изгряващото слънце” или „сред морето на изгряващото слънце” (Персийския залив). Така
или иначе, трябва да я търсим във или наблизо до Персийския залив.
Най-ранният известен текст, посветен на Дилмун, е табличка на шумерския владетел
Ур-нанше, царувал около 2520 г.пр.Хр. Текстът говори за данъци, плащани от корабите на
Дилмун на Шумер, под формата на ценни дървета. В клинописен текст върху глинена
плочка от времето на Саргон Велики (ок. 2300 г.пр.Хр.) е отбелязано, че великият акадски
завоевател е завладял и самия Дилмун. Друг текст от клинописна табличка съобщава за
даровете, давани на асирийския цар Саргон ІІ (722-705 г.пр.Хр.) от царя на Дилмун, чийто
дом бил „сред морето на изгряващото слънце”. Съобщение за Дилмун ни е оставил и
наследникът на Саргон ‒ Синахериб (705-680), който включил във войската си при
унищожаването на Вавилон и воини от Дилмун. За последен път съобщение за Дилмун има
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засвидетелствано от времето на последния вавилонски цар Набонид (555-539).138 Оказва се,
че текстове, посветени на държавата Дилмун, се откриват в продължение на цели две
хилядолетия.
Изследователите обаче са впечатлени от обстоятелството, че наред с тези чисто
делови и исторически съобщения се откриват и други, където името на страната Дилмун се
спряга като нещо нереално и дори неземно. Това била първата и най-древна държава в
света, представяна като „свещена”, „чиста”, „сияйна” и пр. „В Дилмун гарван не грачи,
ястребът не крещи с ястребов глас, лъвът не убива, вълкът агнета не отвлича, не познават
там дивото куче, дето изяжда козлето, не познават там глигана, дето изяжда зърното.
Небесната птица не знае капани... Оплаквачът-жрец не ходи ридаейки, певецът не пее, не
плачи край града”. Дилмун е „страната на живите”, тук не знаят нито болестите, нито
смъртта. Това е родината на създателя на хората и на богинята майка на боговете. Оттук
Енки отива в първия предпотопен град, издигнат от бог Енлил. Явно, съвсем неслучайно
боговете Ан и Енлил дарили на праведния Зиусудра ‒ автентичният шумерски Ной ‒ вечен
живот, като го изпратили „да живее в страната Дилмун, страната, отдето изгрява богът на
слънцето Уту”.139
В този втори аспект Дилмун е представен като страна на вечното щастие и живот ‒
страна, където няма смърт и болести, и всичко ‒ цялата природа, заедно с растенията,
животните и човека, живеят в мир, съгласие и разбирателство. Дори и слънцето изгрява
оттук. Поради тази причина немалко автори приемат Дилмун за прототип на библейския
Едем, като един повече небесен, отколкото земен рай .
Това е, което знаем за приказната страна Дилмун от клинописните текстове и то е
достатъчно, за да ни убеди в реалното историческо съществуване на тази по-древна и от
потопа, и от самия Шумер страна. Същевременно тя има по-особен статус, на нещо
божествено и небесно ‒ родина на боговете и място на вечен живот. И точно тази
двойственост в представянето на Дилмун е основният проблем, който възпира мнозина
изследователи да приемат идентичността ѝ с о. Бахрейн, посочена още от Х. Роулинсън
през 1861 г. Затова ще се спрем на въпроса с идентифицирането й, защото ако големият
английски изследовател е изхождал единствено от клинописните текстове, то днес науката
разполага и със значителен археологически материал, а и съвременната история знае далеч
повече и за шумерите, и за историята на Месопотамия, и за най-ранните цивилизации.
Само осемнайсет години след прозрението на Х. Роулинсън, британските власти
организират първите проучвания върху миналото на о. Бахрейн. В началото на ХХ в. биват
предприети и първите мащабни археологически разкопки на най-големите от стоте хиляди
хълмове, изпъстрили цялата територия на острова. Това, което учените установяват, е
повече от смайващо. Всеки един от тези забравени дотогава хълмове се оказва гробница,
изградена от камък, която разполага с правоъгълна камера с вход на запад, а вътре се
откриват кости от хора и фрагменти от керамични изделия. Още в първите работни сезони
са разкопани останките на храм от средата на ІІІ хил.пр. Хр., напълно сходен с шумерските
храмове от същата епоха. Системните проучвания позволяват да бъдат проследени пет
културни слоя, условно наречени Град І, ІІ, ІІІ, ІV и V. Най-древният от тези слоеве ‒ Град І
е датиран около 2700 г.пр.Хр., а най-късният ‒ Град V е от времето на Александър Велики.
Безспорно най-голям интерес предизвикват стоте хиляди мегалити, което ще рече ‒
стоте хиляди гробници на територията на Бахрейн. Затова някои са го нарекли „островът на
стоте хиляди могили”. В този смисъл той представлява най-голямото гробище в Арабския
свят и тук могат да бъдат открити гробниците на население от целия древен и античен свят
‒ на араби, гърци, финикийци, перси, египтяни, вавилонци и разбира се, на най-ранните
обитатели на острова ‒ съвременниците на древните шумери и протоиндийци.140 Става
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дума за изкуствени мегалити и всяка една гробница представлява класически долмен.
Долмен и Дилмун ‒ сходството в названията е видимо!
По-горе вече се спрях на краткия езиков анализ на думи с корена ДУЛ (ДОЛ) и тук
няма да се повтарям. Ще припомня причината, наложила подобна справка. Това е
хипотезата на К. Найт и Р. Ломас за тайнствения ритуал с прераждането душата на
покойника в друго тяло и възкръсването ѝ за нов живот. Задължително условие за успеха на
тайнството беше призрачната светлина на Венера. А мястото, където то е извършвано ‒
вътрешността точно на такива долмени, каквито изобилстват с хиляди на о. Бахрейн.
Времето също не е било случайно подбирано, а винаги в утрото на деня на зимното
слънцестоене.
Тази древна традиция, тръгнала още от мегалитната епоха, явно е просъществувала
дълги хилядолетия, преди да изгуби значението си. Как иначе да си обясним полаганите
усилия за изграждането на толкова долмени по света? И не само на долмените от този
класически вид, но вероятно и на гробници от типа на пирамидите или зикуратите. Има ли
нещо странно и неразбираемо тогава, че Дилмун е била една свещена страна, едно
щастливо и честито място? Място, където смъртта и болката отстъпват пред Живота? Да се
чудим ли тогава на Божията милост, изпратила праведния Зиусудра за вечен живот именно
тук? И защо ли островът е подслонил толкова многобройни и толкова разноетнични
покойници от целия източен свят?
Не бързайте да отхвърляте с лека ръка странната връзка Дилмун ‒ долмен, само
защото е неясна. Тъкмо тя, както нищо друго досега, утвърждава идентичността на Дилмун
с Бахрейн и разкрива причината за двата аспекта в представянето на древната страна.
Веднъж като реално съществувала морска държава, надживяла във времето империите от
Двуречието, която не би могла да просъществува без флот, а от друга страна е в близост до
Шумер. И същевременно като светилище за население, което е носител на различни езици и
култури, но с единна вяра в прераждането на душата и в задгробния живот.
И така, археологическите данни като че ли потвърждават тезата на Х. Роулинсън за
Бахрейн като търсения свещен Дилмун. Мимоходом ще отбележа, че процъфтяващата тук
култура носи общи черти в някои отношения с културата на шумерите, в други ‒ с тази на
протоиндийците (културата Харапа), докато в трети случаи има самостоятелен характер. За
мен тази констатация представлява интерес, предвид възможността този трети тип култура
да бъде свързан с трети културен център ‒ загадъчната Мелуха. Тази безспорно морска
страна ‒ търговски партньор на Шумер ‒ се е намирала сравнително близо до него, но е
била близо и до територията на древна Индия. Можем да допуснем, че се е намирала някъде
между Шумер и Индия, и е била свързващото звено между двете цивилизации. Можем да
допуснем, че ако Дилмун се е намирал по-близо до Шумер, то Мелуха е била по-близо до
Индия. За това можем да съдим и по стоките, които са били обект на търговски обмен,
някои от които може би неправилно са определяни с произход от Дилмун, но доставяни
оттам като междинен търговски център. Най-вероятно Мелуха и Дилмун са представлявали
самостоятелни морски и търговски центрове по пътя между Индия и Шумер ‒ звена от една
обща морска транспортна и търговска верига. Във всеки случай, това е втората страна,
където откриваме най-ранните образци на „рогатите” морски кораби.
Учените отдавна са отбелязали културните и търговски връзки между двете речни
цивилизации, тук няма да ги дискутираме подробно. Достатъчно е да отбележим, че
Шумер, Мелуха и Дилмун са съвременници помежду си. Това е илюстрирано найубедително в шумерския мит за потопа, където бог Енки след благословията си за Шумер,
благославя също така и Мелуха, и Дилмун, докато за останалите споменати страни отрежда
съвсем незавидна орисия.
Споменатият текст е знаменателен и с нещо друго. Впечатлен съм от обръщението
на бог Енки към страната Мелуха с думите: „Черна Земьо”. Очевидно то ни отпраща към
земята на тъмнокожите протоиндийци-дравиди, към културата Харапа и към техните
предшественици ‒ протодравидите, европеиди-меланхрои. Но ако Мелуха е толкова близо
да Харапска земя, то тя би следвало да е близо и до Крайна земя на Хина крале. А
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връщайки се към първия земен мореходец и към казаното за морската страна Мелуха,
можем само да се запитаме, случайно ли младата му и красива съпруга носи името Мила. 141
Мила, меланхрои и Мелуха ‒ приликата е очевидна, както и влаганото в тези думи
съдържание: „чернокожи” и „черна земя” или „черна страна”. Като знаем още, че от тук
шумерите са се снабдявали с различни видове ценен дървесен материал: „черно дърво”,
сандалово дърво, слонова кост и други южни стоки, вече можем да гледаме по-уверено на
предположението, че Мелуха се е намирала близо до поречието на Инд. Неслучайно
шумерите я поставят на изток от тях. Затова не е за пренебрегване мнението на големия
изтоковед и шумеролог Игор Дяконов, че под названието Мелуха в шумерския период се е
разбирала древна Индия.142 Доколко това се отнася за целия полуостров или за определена
негова част, не знаем. По-вероятно е второто допускане. Тъкмо поради това не са малко
авторите, идентифициращи Мелуха с древен Белуджистан. 143 За това подсказва сходството
в езиците на убаидите-протошумери, дравиди и еламци. А може би и неолитната култура
Кули от V хил.пр.Хр., развила се в Южен Белуджистан и станала повод за хипотезата на С.
Дж. Гад. Според тази хипотеза именно културата Кули стои в основата на шумерската,
египетската и протоиндийската цивилизации.144
Няма защо да крия своето скептично отношение към изказаната хипотеза, но
споменаваните древни моряци явно са били не само изкусни ветроходци, но и високо
културно население. Силуети на техните „рогати” кораби можем да открием в скалните
рисунки от Нубийската пустиня от ІV-ІІІ хил.пр.Хр. ‒ време, съвпадащо с края на
неолитната сахарска култура и възхода на нейната източна провинция по долината на р.
Нил, достигнала висотата на египетската цивилизация. Известно е, че тя е била изпреварена
само с няколко десетилетия от протошумерската убаидска култура. Характерно и за
убаидската, и за египетската, както и за протоиндийската култури е тяхната поява
изведнъж, в готов и напълно завършен вид, включително и с развита писменост, като в нито
един от трите случая не се откриват естествено предхождащите етапи от културното
развитие. Най-ранна от трите речни цивилизации е месопотамската и любопитното е, че ние
знаем вавилонската легенда за нейната поява.
Това станало един ден, когато от Еритрейско море (Индийския океан), на границата
му с Вавилония (северният край на Персийския залив), излязло на брега чудовище с вида на
риба, което под рибята глава имало втора, човешка глава и притежавало разум и познания,
превишаващи човешките. Всяка сутрин Оанес започнал да излиза от морето и да ходи при
хората, като по цял ден ги учел как да сеят и да измерват земята, как да строят и живеят в
градове и според определени закони, да учат различни науки и да посещават храмове. Той
написал първата книга за началото на света и я дал на хората. А вечер се завръщал в
морето. Оанес бил шумерският бог Енки, а негова родина бил свещеният Дилмун. Науката
идентифицира свещения Дилмун ‒ страната на стоте хиляди долмена ‒ с о. Бахрейн, а
Мелуха ‒ с Белуджистан или с Източна Индия. Но по-важното е, че тук са се появили може
би първите кораби с изпитани мореходни качества. Те могат да бъдат разпознати по
външния си „рогат” вид.
Сега вече разполагаме с почти изяснена картина относно възникването на морското
корабоплаване. Знаем външния вид и устройството на първите ветроходи. Знаем времето и
мястото, където те за пръв път са се появили, техните маршрути и дори стоките, пренасяни
от тях. Разбираме, че тяхна родина е страната Мелуха, идентифицирана понастоящем с
Белуджистан. Този извод е особено ценен за нас, доколкото и следите на юнак Колчу от
песните също ни бяха отвели тук. Така за пореден път се уверяваме не само в
автентичността, но и в достоверността на песните от „Веда словена”. Ако доскоро големият
въпрос около сборника бе дали са истински неговите песни, или са плод на умела
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фалшификация, дело на С. Веркович и на даскал И. Гологанов, то сега въпросът е вече
съвсем друг ‒ възможно ли е песните, събирани с толкова усърдие сред родопските помаци
и мърваци, да бъдат използвани в качеството им на изворов материал? Към тази идея ни
насочва образът на юнак Колчу.
За историческата наука такъв герой не съществува. Според песните обаче той има
решаващо значение за развитието на корабоплаването в древността. Доколко това е
исторически факт, или става въпрос за човешка фантазия, не можем да сме напълно
сигурни, но данните, с които разполагаме, ни позволяват да издигнем подобна хипотеза.
Историците тепърва следва да търсят нужните доказателства, но дори и на този начален
етап образът на Колчу ни е полезен, за да сме сигурни, че това е самостоятелен образ и че
той няма нищо общо с този на
Коледа, каквато грешка допускат в някои
западноевропейски страни. Юнак Колчу ни е полезен и за друго ‒ да развенчаем ореола
около измисления патрон на моряците ‒ Св. Николай. Щом църквата държи да го
канонизира ‒ да си го канонизира. Ако има някакво основание да го издига за патрон на
търговците и лихварите ‒ да си го издига. Тя обаче няма никакво право да обсебва образа
на юнак Колчу и да кичи своя епископ с делата и славата на пионера в корабостроенето и
корабоплаването ‒ Колчу юнак, синът на Кураба Бога. Защото на него не му е нужно някой
да го канонизира. Него и без това хората са го приели за патрон и покровител на моряците.
Той е истинският им пазител от лошото време, бурните ветрове и бушуващото море.
Достатъчно е само всеки, който желае да се опази по време на морски пътешествия, да
похапне на Никулден курбан в чест на юнака. Този празник ни е завещан още от Хина
крале ‒ първият ученик на юнак Колчу, научил след това хората на тайните на морския
занаят.
Всичко това е само едната страна на информацията, която получаваме от песните,
посветени на Колчу юнак. По-важна от тази предимно верска страна ми се струва втората ‒
познавателната страна. Тепърва би следвало да се изяснява кой е юнак Колчу, както и
въпросът с „нашия” Хина крале. Може и да е чиста случайност, но точно тук, в съвременен
Белуджистан, недалеч от морския бряг попадаме на гр. Хингладж, който ни подсеща за
името на този наш неизвестен цар. Да не забравяме хипотезата за неизвестните мореходци,
носители на мегалитната култура по света. За тях се знае, че освен ненадминати за времето
си математици, геометри и астрономи, те са били и изключително морски народ. Точно
затова разпространението на мегалитната култура в световен план чертае контурите на
световния океан и с малки изключения е характерна за сравнително близката крайбрежна
зона. Така е с нашите долмени и скални гробници. Така е на Британските острови и из цяла
Европа. Така е в Азия, Африка и Океания. Така юнак Колчу, подобно на Коледа, но по
съвсем други пътища ни връща към мегалитната епоха и колкото и да е изумително това, то
вече не ни учудва.
Обобщавайки казаното можем да допуснем, че появата на корабоплаването съвпада
по време с началото на мегалитната епоха, като предшества възникването на първите речни
цивилизации. Нещо повече, то би могло да представлява, наред със завидните
математически, астрономически и архитектурни познания, с първите писмени знаци и
изнамирането на универсалната мерна единица за дължина, една от разнородните прояви на
изключителната мегалитна култура. В подкрепа на подобно становище свидетелства и
цитираната разработка на екипа на Христо Смоленов. Златните украшения от Варненския
енеолитен некропол се оказаха навигационни, астрономически и земемерски уреди –
абсолютно наложителни за една морска култура.
Този извод едва ли ще ни изненада, предвид казаното за мегалитната култура при
разкриване образа на Коледа. Дори намирам за естествено, че и образът на Колчу ни отведе
все в същата историческа епоха. Това само потвърждава, че заключенията ми и в двата
случая не се разминават, а се подкрепят взаимно и стават по-убедителни. Съгласуването
между данните от историята и тези от песните във „Веда словена” ни убеждават, че нашият
юнак Колчу е образ от мегалитната епоха и има пряко отношение към мегалитния човек и
развитието на мегалитната култура. Това е първият извод, до който води изследването ни.
122

Но това съвсем не е всичко. Може да има всякакви съмнения относно идентичността
на страните Дилмун и Мелуха, несъмнени са обаче географската близост и оживените
търговски контакти между тях. Всичко това знаем благодарение на клинописните
шумерски текстове и затова бихме могли да очакваме една значителна част от понятията,
свързани с морето и мореплаването, да имат шумерски произход или да се срещат в
шумерския език. Още повече, като имаме предвид близостта между езиците на убаиди,
еламци и дравиди. Добре знаем многобройните паралели между културите, дворцовите,
духовни и именни системи на старите българи и древните шумери, разкрити в наши дни.
Знаем и за многобройните езикови паралели при думи като кънигаджии и книжовници,
шаръчии и художници, калушари и калугери или колобри, зидчии и зидари, бирчии и
бирници, казначии и служители на хазната, сокаджии и трапезници, самчии и астрологоастролози. Но най-интересната за нашия случай дума е КЪРМЧИИ, по нашему КОРМЧИИ
‒ т.е. хора, които управляват, водачи ‒ било то в по-общ или по-конкретен план. 145
В този аспект определен интерес представлява името на Кураба Бога. То е близко на
българската дума КОРАБ, за която се смята, че води произхода си от гръцката КАРАБОС.
Но тук възниква въпросът, дали това е автентична гръцка дума, или гърците са я заели,
подобно на самите кораби. Знае се, че в шумерския език изразът КУР БАЛА означава
„страна оттатък морето”, след като КУР означава „страна”, а БАЛА е „преминаване на
водни препятствия”.146 Знаем и историята на Хина крале и заселването му точно оттатък
морето, което преплувал с първите появили се кораби на земята, дело точно на Кураба Бога.
Някой може да не е съгласен с последния пример. Може и да е прав. За да завършим
обаче с усмивка и предизвикаме към размисъл читателя, нека приключим с друг езиков
пример-загадка ‒ името на най-древната известна корабостроителница в света. Тя се нарича
Лотхал и е открита на индийското крайбрежие на Арабско море. Случайно ли е това име,
толкова близко до българското „лодка”? Сигурен съм, че за мнозина ще е случайно. Както и
че българският Св. Никола не може да бъде никой друг, освен Мирликийският Чудотворец
Николай. А колкото до юнак Колчу ‒ той не е нищо друго, освен поредната измишльотина
на бошняка-аферист Стефан Веркович.

4.4.

Юдите ‒ митологичен образ и исторически корени

Едно от най-често срещаните имена в сборника „Веда словена” е това на юдите
самовили ‒ най-активните участници в почти всички действия от неговия сюжет. Юдите са
широко известни в българските народни вярвания и фолклор и не са изключение за песните
от „Веда словена”. Виждаме ги като женски образи ‒ посредници в отношенията между
небесните богове и земните хора ‒ носители на твърде разностранни, включително и на
противоположни качества: на живота и на смъртта, като лечителки, но и като причинители
на болести, свързани с годишните времена, природните дадености и природните стихии,
като носители на плодородието, благополучието и успеха, но и обратното ‒ на глада,
мизерията и разрухата. Затова преди да сме пристъпили към образа на главния герой ‒
Коледа, да се запознаем с тях и да проверим, дават ли ни нещо интересно тези толкова
фантастни образи, които срещаме буквално във всяка песен. И то не само в Коледния
цикъл, но и навред в песните от сборника.
Трябва със съжаление да призная, че песните от „Веда словена” не разкриват по
въпроса почти нищо ново и повече от казаното дотук. Името им не срещаме и в речника
към сборника, но затова пък в него попадаме на описанието на цяла дузина различни Юди,
както и на някои интересни подробности около техните дела и мястото им на действия.
Така например, научаваме за гората Бавана и за град Юдица ‒ тясно свързани с тяхното
145
146

Добрев, П. Светът на прабългарите. С., 1994, 121-125.
Никитов, С., цит. съч., с. 64.

123

местопребиваване, и двете локализирани все в легендарната Крайна земя. Тук е мястото да
отбележим, че Крайна зема (или край земе) е често срещано географско определение,
свързано с голяма част от събитията в песните от сборника. Но по-важното е, че същото се
среща и в много други песни и предания от българския фолклор и митология и извън „Веда
словена”. Не е безинтересна широката палитра от различни имена, под които те се срещат в
нашия фолклор: самодиви, самовили, вили, юдефки, недефки, недяфки, видяфки, дяфки,
перии, светинки и др. В тези случаи те също се свързват с Крайна земя.
В българската митология външно Юдите се описват под два коренно различаващи се
образа. Едните са млади красиви девойки, облечени в бели прозрачни ризи. Те яздят елени,
имат камшици от живи змии и колчани със стрели, а силата им се крие в поясите, които
носят. За тях се вярва, че нощем излизат да се къпят в горските поточета и езерца, след
което играят своето самодивско хоро. Народът вярва, че там където Юдите са стъпвали по
земята, трева повече не расте и разпознават самодивските хорища по изсъхналите места.
Вярва се също, че ако човек стъпи на такова място, заболява от самодивска болест ‒
орадисва, или както още казват, „намерило го е юдинското”. Самодивската болест се лекува
от калушари, известни още и под името росалии. Смята се, че деца, които са сукали от
гърдите на Юди, придобиват необикновена физическа сила (Крали Марко, Момчил
войвода, Секула детенце). Вторият тип Юди са грозни, разчорлени старици, облечени в
черни дрехи, които ходят по горите и пакостят на родилките и на новородените дечица.147
Това раздвояване в образа на самодивите става лесно разбираемо, вглеждайки се в
образа на Юдите от „Веда словена”. Защото Юдите също не са еднотипни и представяни
като само добри или само лоши. Общото помежду им не е отношението, което те имат към
хората, а това, че изпълняват ролята на посредници между небесните богове и земните
хора. Затова е естествено да има и добри, и лоши, особено предвид дуалистичните народни
вярвания на старите българи. Добри са Жива Юда, Бела Юда, Юда хекимджийка и пр.,
докато черните Юди и Мора Юда ‒ тази, която взема душите на хората ‒ не са добри. Но те
не са и изцяло зли или лоши, защото наказват само тези хора, които са прегрешили пред
Бога. Не закачат праведните и не им вредят.
Известни от фолклора имена на Юди самодиви са Дена, Радка, Магда, Димна, Гюра.
Популярен у нас е образът на Вида Самовила, чието име се спряга с това на юнака Крали
Марко. Няма да се спирам подробно на популярния герой, но не можем да подминем нещо
твърде любопитно около него. Този героизиран и митологизиран в българския фолклор
образ се свързва с някои от интересните за нас мотиви. Такъв мотив е борбата на Крали
Марко с черния арапин. Историята не знае прилепският владетел да се е борил някога нито
с арапи, нито с араби или с турци. Напротив, като наследник на баща си ‒ крал Вълкашин
(убит от турците през 1371 г. в битката при Черномен), Марко става турски васал, какъвто
остава до края на живота си, без да е известна някаква съпротива от негова страна.
Напротив, в качеството си на турски васал той се сражава срещу влашкия владетел Мирчо и
загива в сражението при Крайова в 1395 г. В този смисъл героизирането на Крали Марко от
балканските народи си остава една мистификация, както и всички приказки за двубои с
черни арапи.
Идея за механизма на тази мистификация ни подсказва другият интересен за нас
мотив, свързван с образа на Крали Марко ‒ неговото безсмъртие. В народните представи
Крали Марко никога не умира като обикновените хора. Уморен от тежката битка, той отива
в пещерата и дълбоко заспива, за да се разбуди отпочинал и готов за следващия двубой.
Обърнете специално внимание на този мотив. Не ни ли отпраща пещерата в сюжета с
безсмъртието към древните представи на мегалитните хора за прераждането на човешката
душа на починалия владетел в тялото на новородено дете? Да си припомним, че това става
при специални условия: в пещера ‒ естествена или изкуствена (долмен), под сумрачната
светлина на зорницата-Венера. Не ни ли отпраща тогава историята на Марко към епохата,
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възпята във „Веда словена”, към пещерата на Коледа и Злата майка и към черната Харапска
земя? Забележете и друго. Злата майка – Великата богиня-майка на нашите деди, е известна
по света и с имената Марина, Мария, Марта, а сега срещаме и Марко – дълбоко заспал в
пещерата-утроба. Ако е така, тогава Крали Марко не е нищо повече от един заимстван,
синкретичен образ, изграден върху древните представи в една епоха на разруха и
унищожение. Още повече, че сред кашмирците е известна богиня с почти същото име ‒
Маркум, господар на местните планински духове, подобия на нашите самовили.
Определен интерес предизвиква названието перия, както наричат самодивите по
някои места у нас. Вижда се близкият паралел между образа на нашите перии-самодиви и
перите (пари) от иранската митология. Те се срещат още в авестийските текстове, но стават
популярни сред средноазиатските народи (перси, памирци, таджики), включително и сред
съседните белуджи, както и в един широк диапазон на дардско и тюркоезични народи
(казахи, узбеки, татари ‒ сибирски и волжки, киргизи, уйгури, кашмирци и пр.)
Перите са подобни на юдите и на самовилите женски духове, които обитават и
небето, и земята, като вършат и злини (мамят и прелъстяват), включително могат да лишат
човека от разум и съзнание, но вършат и добри дела. Обикновено били невидими, но
понякога ставали и видими, като приемали човешки облик или вида на различни животни.
Добрите изглеждали като красиви очарователни девойки, облечени в бели, сини или
червени дрехи. Злите били грозни и с отблъскваща външност и облекло. Често перите се
свързвали в брачна връзка с мъже и от тая връзка се раждали необикновени деца.
Избраните от тях мъже обикновено ставали колдуни и като цяло колдуните се нуждаели от
помощта на перите в своите предсказания. Затова те често ги викали, но имало случаи,
когато ги гонели, за да си свършат работата. Известни са населени места, за които се
твърди, че населението им е от потомци на смесени бракове между пери и мъже. Такъв
народ са памирските болори или болхори.148 В индийски Кашмир перите се смятат за
превъплъщение на богиня Маркуч.
В така описания образ на перите не откриваме почти никаква разлика с този на
юдите самовили. За нас по-интересното е, откъде се е появило същото това название пери у
дедите ни. Дали то е проникнало с появата на тюркоезичния елемент сред българското
население, или това е станало много по-рано, направо от ираноезичните първоизточници.
Без да предрешавам крайния отговор на въпроса, ще отбележа сближаването между пери и
деви у волжките „татари”, т.е. сред потомците на волжките българи в образа на т.нар. „дию
перие”.
Няма да съм привършил обзора, ако не спомена и известните у нас русалии. Това са
също женски, водни демони, много подобни на самовили и юди, за които се смята, че са
много зли и опасни, но които се оказват изкусни лечителки и единствени те умеят да
лекуват заболелите от самодивска болест. Дори носят и пръскат посевите с „жива вода”. В
този смисъл русалиите са пряко свързани със самовилите. Същото име „русалии” носят
наред с демоните и хората, ангажирани с обреда при честването на русалската неделя. Найлюбопитното е, че те биват наричани и „калушари”. Знаем, че калушарите са разновидност
на древните български жреци-колобри и споменаването им със сигурност свидетелства за
старо българско присъствие и участие. Интересна в това отношение е и представата, че
русалиите идват при нас, прелитайки през р. Дунав ‒ толкова често срещан топоним в
песните от „Веда словена”.
Може би щях да се задоволя с казаното за юди, самодиви, пери и останалите
подобни представители от демонологията, отдавайки им място единствено в кръга на
човешките фантазии и предразсъдъци. По-настойчивите търсения ни изправят пред едно не
особено популярно „Предание за юдите”, запазило се в архива на Стефан Веркович повече
от столетие. То не е публикувано в нито една от двете книги „Веда словена”, издадени от
него. Като стил то се отличава от основната част на записките му, защото не представлява
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песен, а е записано в проза, като разказ. Преданието е обнародвано от Иван Богданов в
книгата му „Веда словена и нашето време”, по-късно влиза в том ІІ от „Веда словена”,
издание на „Отворено общество” и така достига до широката читателска аудитория.
„Предание за юдите” се оказва особено ценно за мен, защото то задава съвсем нови
перспективи в изследването на тези митологични образи. Помага ни да ги „съживим”, да
отстраним от тях вековните митологични напластявания и да смъкнем от тях маската на
вълшебното и фантастното. Така за пръв път можем да погледнем на юди, самодиви и пери
като на реално съществували образи, да потърсим тяхното историческо минало и корените
им. Още по-ценно се оказва то в качеството му на нов сериозен аргумент, подкрепящ
издигнатата от мен теза. Аргумент, който е в пълно съгласие с посочените досега.
Допълнително свидетелство, което ни убеждава в древните индийски корени на
българската история и на българския произход. Това е важно не за шумния махленски спор:
„За или против „Веда словена”, а за собственото ни непознато хилядолетно минало, което
мнозина се опитаха да ни ограбят.
Като начало да се запознаем със самото предание, прилагайки неговия пълен текст.
Предание за юдите
‒ Юдите, за които се говори по песните, какво са били?
‒ А бе холан, зер ти не знаеш, какво са били юдите! Тие били человеци като нас,
имали царство голямо; а бе, едно време нашите дедови, когато били на Край-Земя, носили
това име юди; тие били много прочуени не само тамо на Край-Земя, тие работили секакви
занаяти, а другите места били запустени и когато ги заселявали нашите дедови, тога ги
обработвали и учили человеците всякакви занаяти, затова хми давали чест като на Бога,
като мислели, че тие сляли от небето и били пратени от Бога максус, за да ги изучат да урат
и да работат всякакъв занаят; но после дедовете, като се разпространили по всичката земя,
от тях се загубило това име юди, защото на всякоя ордия, която състояла от 5-10 хилади
души и утивали да се заселят на друго някое пусто място, давало са оново име, което носил
войводата хми, и което име у тях оставало завсегда. Затова нашите дедове, като се
поразделили много пъти на много ордии, приели и много имена, и тъй дур днес останали
разделени от помежду си само по името на войводата си или царят; като поминало много
време и се загубило от тях името юди, и тие самите захванали да вярват за юдите, че не
били человеци, но че слели от небето и научили человеците всякакво нещо. Когато слизали
на земята обиталището хми деня било по горите, а нощя ходили по градовете и селата; Юда
значи, че всичко знае.
‒ Най-първо някой си цар на име Кръсник, прочуен билар на онова време, захванал да
учи нашите дедове, че юдите били божества по-горни от человеците, затова той ги
обожавал и хми колел курбан; той най-първо изпял песни за юдите, в които ги назовавал не
само юди, но и веди самодиви; за тойзи цар казваше дедо ми, че бил чобанин с голямо
стадо и когато пасал стадото си, с овчарската тояга правил лу каквито чуда и да сакал, т.е. с
тоягата си маел стадото си и пасло по гората, когато слънцето загревало силно стадото му
са разбегвало да се крие под сенките на дърветата, махневал тоягата нависоко и се
замръчавало слънцето, та лу се стадото ухладявало и пасло по горите; когато не нахождал
вода да пие и той, да напои и стадото си, фърлел тоягата на кое място и да е и завчас
излявала вода, та пиел и той, и стадото му, и много други такива чуда правил, дур сполучил
да бъде и цар.
‒ Едно время, като си навалил оганят в гората, където му било и стадото, дошли при
него повече от хиляда юди самодиви, все девойки, от които слънце грело, и косите им били
до земята, и го обиколили, та се карали помежду си коя от тях да го залиби, но той
пренебрегвал тяхната красота, защото не бил зевал от майка си изим за женене и без да се
съвсем уплашил от тях, налютил се и махнал тоягата по тях, и побегнал, та се избавил от
тях; от тога вейке не са върнал в гората, но оставил стадото и станал цар, но не хтял да седи
в оная земя, защото се боял да не би пак дошли юдите и го измамят, понеже майка му не му
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давала да либи юда, и тъй като закарал една чета момчета и моми, заселил се на друга земя;
тук в тая зема захванал да пее песни за юдите и да ги обожава; че видял юдите като моми,
убедил нашите дедове, че са били юдите жени; а за онези юди, които утишли при него на
огънят, казвал, че като видели, че побегнал от тях и не могли да го измамят, от многото
любов, която имали към него, фърлили са в огънат, и затова много са нажалил, та фърлил
тоягата си в огънят и той загаснал, та тъй ги избавил и тие вейке се скрили в гората като
посрамени, че хми надвил Кръсникът.
‒ Този цар Кръсник много пъти отпосле ходил в гората при юдите и хми колел
курбан, но тие го вейке не закачали, но го учели онези занаяти, които той дотогава не знаял,
и от това се прочул по всичката земя.
‒ Църно море, за което се говори много по песните, дали е това, което е в тая земя,
или е друго някое?
‒ А бе, не знаеш, що ми кликаш. Църното море, за което се говори по песните, то е на
Край-Земя; зовяло се Църно, не от друго, но само че много от нашите дедове утивали до
него и не се вейке връщали, щото захванали да веруват, че бог Църният седял таму и, лу
който идел, фърлел го в морето, догдето бог станал каил, та научил человеците да правят
курабе и да пливат по морето, като че ходят по сухо; а когато дошли нашите дедове в тая
земя, назовали и това море Църно за спомен, че и на Край-Земя имало море, което носило
името Църно; ето как е, достум, а не както мислиш, че за това море са говори по песните.
‒ А двата бели Дунава, които се споменават по песните, къде са били?
‒ И тие били на Край-Земя, а бе, нашите дедове, когато дошли на тая земя, понеже са
желаели, че си уставили бащовата земя, затова войводата хми или царят градовеге и реките
с такива имена назовавали, с каквито били и на Край-земя, и тъй тие лесно заборавяли оная
земя, която било толко плодовита и заселена, а където тие дохождали всичко било пусто и
нито един човек работил на полето.
‒ А змейовете, които толкоз са споминат по песните, що са били?
‒ И тие били человеци като нас, но били много юнаци, всекой един цар от Край-Земя
бил под длъжност да праща всякоя година по три юнака в гората, в която гора имало сарая,
и в тех седял някой си цар на име Змея, на него правили хизмет три години, после сам царят
утивал тамо и закалал курбан на змея, който задоволен от курбанът, сам си наточвал вода
от кладенецът и давал на юнаците да пиет, на които от водата дохождала много голяма
сила, щото летали като пилета, и на която борба и да ходили, все тие надборювали, затова
все седяли в сарая на царя, при когото имали голяма чест; но от много години после
загубил са този хадет, и от тога захванали да вярват нашите дедове както за юдите, тъй и за
змеювите, че не били человеци, но когато били человеците безгрешни, слевали от небето на
земята и помагали на человеците, а когато захванали да грешат, бог са налютил и не ги
пращал на земята, а онези, които се случило да са онова време на земята, бог не ги кабулил
на небето като съучастници с человеците на греът, но пак не ги уставил на земята при
человеците, но хми заповедал да са навъртат деня по горите, а нощя да ходят по земята. Ето
какви са змеювете и от що са устанали на земята.”
От песните във „Веда словена” и по-общо от българския фолклор разбираме, че
юдите или юдите самодиви са често срещани женски демони в българската митология.
Юдите са типични за българската митология и не зная да се срещат в други познати
митологии, ако изключим тези на съседните народи, възникнали в българска културна
среда. Затова не приемам спекулацията, че те били присъщи за южнославянските народи,
каквото мнение налага руската митографска школа. Юди, вили, самовили, самодиви, пери,
дефки или дяфки има единствено в българската етнокултурна общност. У сърби, бошняци
или хървати те се появяват много по-късно под въздействие на българското културно
влияние. Свидетелство за това е обстоятелството, че такива персонажи не се откриват
никъде по земите, откъдето тези „южнославянски” народи са дошли през VІІ в. на
Балканите. Трябва със съжаление да отбележа, че днес не знаем нищо по въпроса за
произхода на името Юди. Затова намирам за много ценни свидетелствата, които откриваме
в цитираното „Предание за Юдите”, отлежавали повече от век, без никой да им обърне
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внимание. От преданието в прав текст научаваме, че юдите не са демони, както
понастоящем си ги представяме, а „били человеци като нас”. И дори това, че не
славянските народи, а тъкмо ние българите имаме с тях пряка родствена връзка: „нашите
дедови, когато били на Край-Земя, носили това име юди”.
Или с други думи, юди е името на народ. И това име постепенно се е изгубило с
разселването им, тъй като новите заселници приемали името на своя водач, а това на юдите
с времето все гаснело и гаснело. Оказва се, че съвсем не е вярно, че юдите били
изключително създания от женски пол. Това, което ги отличавало от останалите хора, било
не нещо друго, а техните високи познания за природата и живота ‒ „Юда значи, че всичко
знае”, се казва в преданието. Юдите имат културно земеделие, те знаят как да орат и
обработват земята, как да отглеждат просо и пшеница. Те отглеждат домашен добитък и
дори в една от песните за Орфей в сборника („Рожение Орфеево”) се говори за това, как
майка му – горска Юда ‒ научила хората да ползват за храна овчето мляко.149 Те познавали
и ползвали и всички занаяти. Но най-важното е, че те разнесли надалече по цялата земя тези
свои знания и научили на тях дивите племена, навред където се заселвали.
Не е за пренебрегване и основният мотив за периодичните разселвания, които
предприемали юдите. Това не били завоевателни и грабителски по характера си походи, а
те били резултат от периодичното пренаселване на родната Крайна земя. Като оставяме
настрана пропагандния характер, с който някои биха обяснили едно подобно твърдение,
бихме желали да погледнем на него от една друга страна. Пренаселването означава
положително демографско развитие с висока раждаемост и сравнително по-ниска
смъртност. В този смисъл пренаселването в условията на архаичното общество би могло да
се разглежда като свидетелство за висок жизнен стандарт. Оттук и изводът, че данните за
многократни периодични миграции към нови земи за целите на екстензивната икономика
на юдите представляват сериозен аргумент в подкрепа на казаното за високите им познания
и умения.
Кои са тогава юдите и къде се е намирала тяхната родина? Според преданието,
родина на юдите е Крайна земя. Къде е тя, не се споменава нито в преданието, нито в
сборника. И все пак по-внимателният прочит ни позволява да се ориентираме. В глава трета
се спрях на образа на чобан Ведю Крусню и посочих удивителните паралели между неговия
образ и този на популярния индийски Кришна. Но заедно с това се спрях и на
идентичността между споменатия Ведю Крусню от едноименната песен и цар Кръсник от
преданието. За последния разбрахме, че родината му е легендарната Крайна земя. До същия
извод стигаме и относно родината на Ведю Крусна. Майка му стара Веда го ражда в гората
Вида, където се е укрила от страшния полски цар. Гората Вида, както разбрахме, била
обитавана само от юдите и от никой друг, и се намирала в Крайна земя. 150 Това използваме
в качеството на географски аргумент за тъждественост на чобан Крусню и цар Кръсник. От
друга страна за Кришна е известно, че е роден в град Матхура в индийския щат УттарПрадеш.151 При това положение, идентичността на Кришна с Ведю Крусна и Кръсник ни
позволява да приемем, че гр. Матхура също се е намирал в т.нар. Крайна земя. Като имаме
предвид, че става дума за индийски град, изводът е, че и легендарната Крайна земя също се
е намирала на територията на полуострова-полуконтинент. Това изобщо не бива да ни
учудва, след като вече установихме, че песните възпяват тукашната Харапска земя. Т.е.
трябва да сме наясно, че и Крайна земя, подобно на Харапска земя, се е намирала в Индия.
Този извод е в съгласие и не противоречи на цялостното изследване дотук.
И така, Крусна, Кръсник и Кришна за мен представляват един образ и той населява
древната индийска земя. За първите двама знаем, че родословието им води произхода си от
това на юдите. За произхода на Кришна е известно, че корените му са от ядавите ‒ народа
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на Яду. Тук сходството в имената на юди и ядави е очевидно. И това впечатление става
още по-силно предвид обстоятелството, че окончанието ВИ откриваме и при други
етнически групи от индийската митология и дори го виждаме да бъде използвано точно с
цел създаването от едно име на съответния етноним: (например народът на Дана и данави,
от името на Пуру стават паурави, от Куру ‒ каурави, от Панду – пандави и пр.). Така
достигаме до поредния явен паралел между песните от „Веда словена” и индийската
митология. До поредното предизвикателство, но и до важния извод, че юдите от българския
фолклор и митология в действителност са идентични с индийските ядави..
Дотук логиката ни отведе до древната индийска земя, отъждествявайки образите на
Ведю Крусна и цар Кръсник от „Веда словена” с индийския Кришна ‒ до идентификацията
на Крайна земя с област от полуостров Индостан и на легендарните юди от българската
митология с индийските ядави ‒ народът на Яду. Затова ще приведа и други аргументи в
защита на изказаната теза. А такива, както ще се убеди читателят, не липсват.
Ако си припомним родословието на ядавите, ще установим, че те носят името си по
това на своя родоначалник Яду ‒ известен персонаж от т.нар. Лунна династия на
индийските царе. Други потомци на същия този Яду, наред с ядявите, е т.нар. народ
хайхия.152 Тоест хайхия и ядавите са нещо като първи братовчеди. Интереса към тези
хайхия дължим на Д. Димитров, който преди няколко години предложи находчиво и
оригинално разчитане на тяхното име, изхождайки от известната трансформация на звука Х
в индийския език. Това става след поетапна замяна на Х в ХС-КХС-С и накрая в З, което
отнесено към името ХАЙХИЯ означава, че то преминава последователно през формите
ХСАИХСИЯ ‒ КХСАИКХСИЯ ‒ САИСИЯ и достига до ЗАИЗИЯ. Излишно е да казваме,
че тази последна форма напомня за името на българския родоначалник Зиези, според
известния у нас Анонимен латински хронограф от 334 г., на което специално внимание
обръща Димитров.
По такъв начин се вижда как тръгвайки от името на юдите и минавайки през
индийските ядави и хайхия, стигаме до родоначалника Зиези и българския етноним. Така
вече можем да си обясним причината, поради която в българския фолклор се появява името
на юдите и каква е самата връзка между българи и юди. Това подкрепя тезата за индийската
родина на старите българи. Основателно е да се замислим, не произлиза ли българското
люде (люди) от името на легендарните юди? Защото тези две думи са близки не само по
своята фонетика, но и по съдържанието си. Наистина юдите се отличават от людете по това,
че са определен народ, за разлика от неопределеното понятие хора. Но нали след
многократното си роене и юдите са се превърнали в сборно и с твърде широки граници
понятие ‒ в общата люлка на много и различни народи?
Посочената връзка между юди и българи не е единствената индийска „нишка” в
българската история. Защото ядавите имат и други братовчеди, освен споменатите хайхия.
Говоря за пауравите. А техният родоначалник Пуру е най-малкият брат на Яду. За
отбелязване е, че линията на индийската Лунна династия минава точно през този цар Пуру
и много поколения след него откриваме цар с името Балхика Пратипийа, в което не е
трудно да се разпознае българският етноним.153
Засега не разполагам с яснота за отношенията между цар Балхика Пратипийа и
едноименния народ БАЛХИКА или БАХЛИКА, които са свързани с пишачите. Най-общо
пишачите можем да отнесем към света на полубоговете-демони, подобно на йакши,
киннари, гандхарви, ракшаси и пр., откривайки ги във високопланинските области на
Хималаите и свещената Кайласа, сред близкото обкръжение на бог Шива и съпругата му
Кали-Парвати.154
Не е маловажно, че пишачите заедно с данави, дайти, рудри и адити са представени
като потомци на прародителя Кашяпа. Тези пояснения са от съществено значение, защото
Лунная династия. – В: МНМ, Т. 2, с. 81.
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те ги обвързват с най-древните представители на индийската митологи. А зад имената на
тези духове се допуска присъствието на реално съществували предарийски народи,
обитавали райони на Северна Индия, планинските области на Хималаите и Тибет, и
съседната Таримска котловина, хилядолетия преди превръщането ѝ в пустиня.
Тепърва ще се убеждаваме колко ценни могат да бъдат за работата ни тия връзки на
споменатите духове-народи, с образите на Кашяпа, Шива и Кали. Засега е достатъчно
единствено да ги загатнем и да сме наясно, че те принадлежат към северните народи като
уттара куру (северните куру), уттара мадра (северните мадра), удичиас, камбоджа и др.,
чиято първоначална родина се е намирала в Тарим и едва по-късно се появяват на картата
на Индия.155
В случая за нас е интересно определението „уттара”, указващо северната географска
посока, защото коренът УТА, УТИ, УДИ видимо се доближава до името на обсъжданите
Юди. При това положение името ЮДИ би следвало да означава нещо като „северняци” или
познатото ни „севери”. Да не забравяме и българите-утигури (ути, утяки, удини).
Определен интерес представлява и легендарният Утгард от германо-скандинавската
митология. Това е легендарната Крайна земя за скандинавските народи и е повече от
любопитно дали има тя нещо общо с Крайна земя на Юдите и от песните на „Веда
словена”.
Дали бахликите-балхики са били северен народ, заселил се по-късно в страната
Аратта, т.е. Пенджаб, все още може да се спори. Индийската митология предлага и втора,
съвсем друга и независима от тази препратка, свързана с българското име. Тя е интересна и
поради обстоятелството, че свързва в едно името ни с определението уттара и представата
за севера. Говорим за известното в индийската митология съзвездие Уттара Пхалгуни.
Важното е, че съзвездието, свързвано с Аряман ‒ единият от шестимата божествени братя
адити, ни предлага връзка на българския етноним с определението уттара. Още повече, че
същото име Пхалгуни (Бхалгуни) носи и второ съзвездие.156 В този смисъл наличието на
тези две съзвездия ни изправят пред същата ситуация, пред която ни изправят и
споменатите народи уттара мадра и мадра или уттара куру и куру, т.е. съзвездията
Пхалгуни, подобно на народите мадра и куру, също са две и разликата помежду им е в това,
че едното е разположено пò на север от другото. Ако се вгледаме по-внимателно в това
второ съзвездие ще установим, че според представите на древните индийци, то е
превъплъщение на друг популярен индийски герой ‒ Арджуна. За него можем със
сигурност да посочим, че това е герой от далеч по-късна епоха в сравнение с епохата на
Аряман. Със сигурност знаем, че е живял на древната индийска земя. Съпоставката в
названията на двете съзвездия свидетелства за посоката на придвижване на името Пхалгуни
‒ от север на юг. Същата посока би следвало да очакваме и в придвижването на един
народ, носещ българския етноним. На този етап за нас не е важно дали говорим за
известните бахлики, дали това е народът бхил, или друг някой народ.
Коментирайки Арджуна, трябва да обърнем внимание и на още нещо интересно.
Героят, чиято душа се е превъплътила в съзвездието Пхалгуни, е владетел на народа
хайхия. Затова ще припомня за връзката на това име с името на българския родоначалник
Зиези. От друга страна ‒ хайхия водят произхода си от Яду и са първи родственици на
ядавите, в чието лице разпознахме нашенските юди.
Няма да сме приключили със съзвездията Пхалгуни (Бхалгуни), ако не отбележим,
че наред с вече споменатите две съзвездия, откриваме и трето ‒ Пурва Пхалгуни,
съзвездието на популярния Бхага, по-малкият брат на адита Аряман. Тоест не две, а три са
съзвездията, носещи име близко до това на българския етноним. Какво по-очевидно
доказателство за популярността на името ни в индийската митология? Две от тях ‒
свързани с двамата братя адити ‒ са особено древни, още от предарийската епоха. Едното
от тях със сигурност ни води към загадъчния север, към „покрива на света”, както днес е
155

156

Голийски, П., цит. съч., с. 381.
Бхага. – В: МНМ, Т. 1, 200-201.

130

известен комплексът от високи планини ‒ Хималаите с Каракорум, Тибет и Кун-лун.
Някога обаче част от него е бил известният ни Имеон – страната на нашите деди.
Явно, българското име съвсем не е нещо чуждо за тая част на света. Тук редом с него
попадаме и на поредица северни народи и дори на съзвездие, в имената на които
определението уттара ни напомня и за българите-утигури и за легендарните юди от
българския фолклор. Напомня ни за тяхната Крайна земя и за легендарния Утгард на
северните скандинавци.

5. НЕПОЗНАТИЯТ ДЯДО КОЛЕДА
Дотук обстойно се запознахме с песенния цикъл, посветен на Коледа в сборника
„Веда словена”. Запознахме се с легендата за раждането на Млада Бога на земята като
малко дете, с неговите земни дела, както и с ритуала, свързан с традицията на ежегодните
му чествания. Можем да кажем, че днес Коледа се чества с много шум и показност по целия
християнски свят, но колкото и да е парадоксално, на практика той си остава непознат.
Световната митология не го познава като образ и малцина са изследователите, които
задават въпроса: кой е Дядо Коледа? Най-разпространено е мнението, че това е Исус
Христос – нещо като простонародното му прозвище. Но това се прави без никакви
обяснения, като неписано правило. Дори в нашата литература се е наложило мнението, че
изобщо не става дума за образ, а единствено за народното название на самия ритуал.
Интерес представлява проучването на британския генеалог Лорънс Гарднър върху
произхода на Дядо Коледа. Според известния учен, Дядо Коледа се явява под това име и в
този си образ за пръв път в САЩ, сравнително късно – едва в средата на ХІХ в. Преди това
празникът на 6 декември се свързва с честването на Св. Николай Чудотворец – епископът
на гр. Мира, живял през 271-343 г. Честването на светеца датира от ІХ в., като той се смята
за патрон на учениците, моряците, търговци, лихвари, аптекари и дори на проститутките, а
също и на цели области и държави – Апулия, Лоара, Сицилия, Гърция и Русия. По-късно
холандците въвеждат празничното раздаване на подаръци на децата. Този образ е внесен в
САЩ (Пенсилвания) от холандски заселници и се чества ежегодно на 6 декември. В
началото на ХІХ в. той се обогатява с чертите от образа на закачливия таласъм Пелцникол –
митологичен персонаж, попаднал в Пенсилвания с германските заселници, който обича
веднъж в годината да погажда номера на хората. Името му напълно кореспондира с неговия
външен образ, защото Пелцникол или Белзникъл означава „Покрит с кожи Николас”, както
той се изобразява. Но го наричат и Стария Ник, където Ник е известен прякор на дявола.
Този обобщен образ, станал популярен с раздаваните на децата подаръци, придобива
известност под името Крис Крингъл. През 1822 г. американският писател Клемънт Кларк
пише за своите деца поемата „Свети Николай на гости”, в която главен герой е компилиран
образ. Към обичайния мотив с подаръците той включва елементи от външния облик на
Пелцникол и шейната с елените на руския Дядо Мраз. Поемата бързо се разпространява и
се налага под заглавието „Нощта преди Коледа”. Този компилиран образ става неизменен
персонаж на зимния празник Юлетид (21 декември), честван след 1827 г. във Филаделфия.
Но и тогава продължава да носи името на св. Николай. През 1848 г. се появява първата му
илюстрация към поемата, като странно малко човече, а при изданието ѝ от 1869 г. е вече поблизо до съвременния му образ. В цветните илюстрации той е представен с вида на
пълничкия стар, весел елф от Юлетид, сложил червена шапка с пискюл на главата и с лула
в устата. През 1888 г. в „Коледна книга” на Томас Хърви Коледа е изрисуван в образа на
стар друид от традицията на Свещения крал, яхнал рогат козел, с чимширени клони на
главата и с богато украсена купа за сгряващия през зимата пунш. През периода 1931-1964 г.
Хадън Съндблъм създава поредица рекламни илюстрации за Кока-Кола, в които вече под
името Дядо Коледа (Санта Клаус) той придобива съвременния си образ. Днес известният ни
Дядо Коледа се оказва сборен образ от тези на Свещения крал на друидите, Пелцникол на
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германците, Св. Николай на холандците, на руския Дядо Мраз и американския Крис
Крингъл.
И така, нашият Дядо Коледа се оказва Св. Николай, към който са допълнени черти
от Свещения крал и на Пелцникол, честван в деня на Христовото рождение – 25 декември.
Откъде иде тогава името Коледа, не се разбира. Пелцникол е идентифициран с шумерския
Енкиду и човек започва да се пита, какво прави най-близкият приятел на Гилгамеш при
германците. С една дума, хаосът е пълен и дори единствената светлинка в тунела – връзката
на Дядо Коледа с елфа от Юлетид, не може да обясни появата на името му в детското
представление „Коледна маска” на Бен Джонсън, писано около 1610 г. Странно как е
хрумнало това име на британския драматург? Нищо не разбираме и за наложилото се днес
тъждество между образа на народния Коледа и Исус, освен споменатата поява на детския
Крис Киндъл. Тъкмо затова образът на Коледа ме привлича още по-силно. В народната ни
традиция той е познат твърде отдавна и със сигурност преди появата на Кока-кола.
Нека отбележим, че шумната бъркотия около образа на Дядо Коледа набира вълна
на обществено недоволство срещу светия старец. Днес не са малко тия, които виждат в него
проводник на американското влияние в света. На книжния пазар започнаха да се появяват
заглавия, разкриващи „измамата Коледа”, подчертавайки „нездравите му, користни връзки”
с компанията „Кока-Кола”. Върхът на негативната кампания откриваме в Австрия, с
появата на организация и обществено движение срещу честването на Коледния празник.
Естествено, всичко това нагледно илюстрира обществената реакция срещу липсата на
познание върху образа на Млада Бога и показва актуалността на едно изследване по
изясняването на неговата самоличност.
Очевидно, за Коледа у дедите ни Л. Гарднър дори и не споменава. Явно е, че нищо
не знае, но и за това не би следвало да го виним, защото как да имаме претенции към един
британец, когато и нашите родни учени, закърмени с Коледния ритуал още от майчината
утроба, също си нямат идея. Хайде да не спекулираме с времето на комунистическия
атеизъм, за това, че нито в Кратка българска енциклопедия от 60-те години, нито в Большая
советская энциклопедия ‒ от 70-те, такова име няма, а се споменават единствено думите
„коледуване” и „колядка” – обредни песни. Защото Коледа като образ не е включен и в
съвременната „Българска митология. Енциклопедичен речник”, а срещу името Коледа е
отбелязано: „25 декември - празник в деня, когато църквата отбелязва Рождество
Христово”. Съвсем малко е казаното за него и в каталога „Български фолклорни приказки”
(1994). По подобен начин е представен и в авторитетната „Българска енциклопедия” на
братя Данчови: „Празникът Рождество Христово”, като не забравяме, че тя е издадена в
далечната 1936 г. Единствено в „Мифы народов мира” Коледа е представен като образ и поточно като някакво митично същество. И за да придобием все пак някаква представа,
авторът пояснява, че у хърватите става въпрос за кукла, а у поляците – за сноп пръчки,
донесен у дома.
В контекста на казаното песните от „Веда словена” изненадват със своята
осведоменост относно образа на Коледа. За тях Коледа е бог, един от тримата главни
небесни братя-богове – синове на божията Злата майка. Обикновените българи, като добри
християни, не знаят подобно нещо. Дори във фолклора са се запазили само отделни следи.
Обяснението, че тъкмо при помаците се срещат подобни песни, не представлява проблем от
позициите на психологията на затворената група. Те дълго време са странили от
насилствено натрапения ислям, след като са отхвърлили християнството. Тогава
единствената им връзка с миналото са останали спомените от езическите времена. Затова
можем да бъдем сигурни, че казаното за Коледа, а и за останалите герои и мотиви във
„Ведата”, иде от времето преди покръстването през ІХ в. Защото Коледа не е познат нито
на мюсюлманите, нито на по-ранните или средновековни християни. Малко трудно е при
това положение да приемем, че Коледа води началото си от веселия червендалест
добродушко с емблемата на Кока-Кола
И така, „Веда словена” се оказва може би единственият източник, който носи
определена и дори систематизирана информация за образа на Дядо Коледа. И ако ѝ се
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доверим, корените му се оказват много по-дълбоки от времето на Средновековието и
отвеждат към слабо известната ни мегалитна епоха, към времето на долмените и вярата в
прераждането на душата. Досега никой не е разглеждал сборника от тази гледна точка. А
може би скандалът около него и набеждаването му за фалшификат са целели да не бъде
разглеждан сериозно и като източник на сведения за тази толкова древна епоха. И най-вече
като част от далечното и непознато българско минало.
Дотук се убедихме, че Коледа не само заема водещо място в обредната система на
старите българи, но е образ на божество от техния малко известен пантеон. Както изглежда,
той е много по-древен и от очакванията ни, и от самия Исус. Внимателно проследихме
неговите корени и за наша изненада ги открихме не в обетования Ханаан на библейските
патриарси и не в Юдея на Исус, а в далечната Харапска земя – на територията на
полуостров Индостан и древната харапска култура. Открихме дълбоки сходства между
образите и легендите за Коледа, Исус Христос и индийския герой Кришна, но показахме, че
Коледа не е Кришна, както и че Кришна не е някаква късна заемка на юдейския месия.
Дотук се постарах да хвърля по възможност повече светлина върху времето, мястото и
обкръжението на Коледа. Надявам се, че благодарение на песните от набедения сборник,
сме се ориентирали правилно и ще успеем да го опознаем, както малцина са го правили
досега. Но трябва да призная, че все още не съм достигнал крайния отговор на въпроса.
Когато говорим за Дядо Коледа, не бива да се влияем от казаното за него в
европейската литература. Това, че руските и съветски автори го представят за образ от
славянската митология и натрапват тезата за Лапландия като негова родина, приемаме като
голословна измислица. За жалост не намираме сериозна опора и в запандноевропейската
литература, а също и в утвърдената традиция. Тук образът е компилативен и интегрален,
като включва в себе си особености от образите на два напълно самостоятелни и
различаващи се героя. Опирайки се на тези представи, на човек не му остава нищо друго,
освен да загуби всякаква ориентация и да поеме в погрешна посока. Западноевропейският
Санта Клаус, както е популярен днес Коледа тук, е на практика повече Св. Николай, като
включва някои представи и от самия Коледа, но крайният резултат е явно неавтентичен.
Фрапиращ пример за това е тезата, според която някои автори търсят зад титлата Santa, т.е.
„свети”, представата за сатаната. Не по-малко скандална е и официалната версия на
църквата, свързваща Млада Бога с неговия безспорен авторитет и човеколюбие, с епископа
на гр. Мира. Но да се абстрахираме от църковните интриги и от всичката тази недостоверна
и подвеждаща дезинформация, и да се постараем да потърсим собствен път за опознаването
на Млада Бога. Без дори да сме очаквали, българската митология се оказва много поадекватна, защото наред с Коледа, ние си имаме наш собствен Св. Никола и той не е
идентичен с християнския Св. Николай. Песните от „Веда словена” добре различават двата
образа и както имахме възможността да се убедим, освен песни, посветени на Дядо Коледа,
откриваме и самостоятелен цикъл песни, възпяващи Колчу юнак, както тук е наречен
повелителят на морето и корабоплаването. Вече се запознахме с образа на юнак Колчу –
сина на Кураба Бога ‒ и засега спокойно можем да кажем, че наш Колчу, за разлика от
канонизирания светия, няма нищо общо ни с лихварите, нито пък с Кока-Кола и др.

5.1. Цар Коледа от българските възрожденски източници
Дотук говорихме за образа на Коледа във „Веда словена” и по-общо в митологията,
но намирам за редно да започнем изследването си от данните за него, които намираме в
нашата възрожденска историческа книжнина. Така например, в „Летопис и родословие” на
тревненския поп Йовчо Попниколов, сред многобройните списъци на библейски, юдейски,
римски и прочие, включително и български владетели, попадаме на списъка „Имена на
славянските князе, които рядко се срещат, от годините преди Рождество Христово”. Този
именник включва действително неизвестни или пък известни от световната история
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владетели, представяни не за български, а за славянски. Истински интерес за нас
представлява записаният на пето място цар Коледа, за чиято възшествена година е посочена
4808 г. от Адама, т.е. от сътворението на света, която съответства на 700 г. пр.Хр. по
съвременното ни летоброене. Не по-малък интерес буди и името на следващия го на шесто
място цар Болг с възшествена година 670 г.пр.Хр. Владетелите в този списък не са
номерирани, доколкото той не е пълен и в повечето случаи между две последователни
имена може да е налице период по-дълъг от столетие, което означава, че помежду им
трябва да има и други, неизвестни на отец Йовчо царе. В този смисъл тези 30 години,
отделящи управленията на Коледа и на Болг, правят впечатление и допускат възможността
те да са следвали непосредствено един след друг, т.е. Болг да е бил пряк приемник на
Коледа.157
Втори наш възрожденски източник, коментиращ името на Коледа, е Историята на
Спиридон йеросхимонах, написана през 1796 г., т.е. само 30 г. след тази на Паисий
Хилендарски. Тя има вида на историческо четиво и това ни помага да придобием по-пълна
представа за образа на Коледа, записан тук като Колад. Като информация текстът е крайно
ограничен и поради това ще го представя в цялостния му вид: „След Бладилий дойде трети
крал на име Колад в годината от сътворението на света 4745 = 763 г. преди Христа. Той
беше много нечестив, зъл, сластолюбив, блудник, суров и, просто да кажа, баща на всяка
неправда, а най-много мъчител немилостив. Поради това сатаната го залюби и го постави
отдясно на себе си, отдавайки му чест, достойна за делата му. Когато се смесиха с елините
и римляните, иллирийците видяха, че те имат кумири и идоли и им се покланят. И Колад
пожела да бъде бог и да му се покланят като на бог, а не като на крал. И роди двама сина:
името на първия бе Болг или Боу; и когато се роди първият му син Болг, заповяда на народа
си по цялата земя да тържествува, сиреч да празнува в месец декември, 24 ден – да ядат и да
пият и да пеят песни – сиреч „Болг се роди, Коладе, тази вечер Коладе”, и прочие (слова)
повтарящи многократно и споменаващи името Колад. Даже и до днес има такъв празник у
българите. Ако и да се покръстиха, българите не забравиха този дяволски обичай. След това
Бог го уби с гръм и така измоли окаяната си душа.”
Ето и лаконичният текст, посветен на сина му Болг: „Болг беше брат на Брем и
завоюва Тракия, Македония, Далмация (стигна) даже до Бяло море и Рим. И той бе подобен
на своя баща – голям мъчител; заповяда на народа да се нарича на неговото име болгаре, и
от това време иллирийците се наричат болгаре, а не както някои мислят, че от река иде
(името) болгари...”.158
Така от тези кратки текстове за Коледа научаваме следните няколко интересни
твърдения. Първо, че Колад е „иллирийски” княз. Второ, че има син на име Болг. Трето, че
българите водят произхода на народностното си име по това на Болг. Четвърто, че
управлението на Колад и на Болг е било през далечния VІІІ в.пр. Хр. И накрая още нещо
интересно научаваме относно датата, когато е честван обожествилия се сам нечестив крал
Колад – 24 декември, рождената дата на сина му Болг.
Ако в случая не става дума за някаква грешка, интересното е, че тази дата не
съвпада с деня на бог Митра (25 декември), възприет за ден на Слънцето (Sol Invictus),
откъдето Константин Велики го провъзгласява за Рождество Христово. Датата 24 декември
не съвпада и с деня на зимното слънцестоене (21 декември). По наше мнение това
разминаване подсказва наличието на неизвестната, но продължителна история на празника
и култа към обожествения крал Колад (Коледа).
Има и трети възрожденски източник, който познава българския цар Коледа. Това е
малко известният „Царственик или история Болгарская” (1844) на Христаки Павлович
Дупнинчанин. Тук в списъка „Ряд кралей и царей булгарских” на трето място е записано

157
158

Поп Йовчо от Трявна. Летопис и родословие. В. Търново, 1995, с. 25.
Спиридон йеросхимонах. История во кратце о болгарском народе словенском. Габрово, 2000, с. 29-30.

134

името на Коледа, а срещу името му годината 4745 от сътворението на света, т.е. – 763
г.пр.Хр.159
И така, три наши възрожденски източника свидетелстват, че някога дедите ни, преди
още да се нарекат българи, са имали владетел на име Колад или Коледа. По мое мнение
това няма как да са празни измислици на родолюбивите ни духовници, които са се осланяли
на чужди източници. Освен това, действително са били независими в родолюбивото си
начинание. И са били истински християни и достойни люде. Освен всичко друго, и поп
Йовчо, и Спиридон йеросхимонах говорят не за български, а за „славянски” или
„иллирийски” князе. В този смисъл няма как да бъдат обвинени в „греховете” на Г.
Раковски. Наученото благодарение на тях относно Колад (Коледа) и Болг прави силно
впечатление.
Само за пълнота ще отбележа, че името на Колад или Коледа не се споменава в т.н.
„Зографска история”. В поместения царски списък обаче откриваме неговите
предшественици, чиито имена са в споменатите по-горе възрожденски източници: Илирик
и Бладилий, както и имената на синовете му – Брем и Болг.160
Този въпрос не е напълно чужд за родната историография, макар че
професионалните ни историци го подценяват и не му отдават нужното внимание. Наистина,
за цар Колад историята ни не знае нищо повече, но затова пък Болг не е така непознат и
след като е тясно свързан с Коледа, да се спрем поне на неговия образ. В съвременната ни
литература той намери място за пръв път в работите на П.Добрев, който повдига въпроса за
присъствието на народа БОЛГ на Британските острови. Като се позовава на работите на
съвременни британски изследователи, той посочва, че през ІV-ІІІ в.пр.Хр. територията на
Европа е пресечена от миграционна вълна в посока от изток на запад, в състава на която
участва и народът болг.
Според различните източници този народ първоначално е обитавал земите на
Средна Азия, което П. Добрев интерпретира като древна Бактрия, или на Парфия. От тук
той се е отправил на запад в резултат от събитията, последвали похода на Александър
Велики в тази част на света и на последвалите кървави събития около първото обединение
на цяла Индия под скиптъра на Ашока. Наред с болгите миграционната вълна е включвала
и други народи, които не е трудно да бъдат идентифицирани. На първо място това са
киврите, в чието име не е трудно да се разпознае името на гръцките кимерийци, обитавали
някога степите на северното Причерноморие, чийто език „кимру ез” понастоящем говори
част от населението в Уелс. Като друг народ, участник в миграционната вълна, са записани
т.нар. атропати. Някога с името Атропатена е била наричана територията на югозападното
Прикаспие, попадаща понастоящем в границите на Азърбайджан и на съседен Иран. Пак от
тази територия във вълната е включен и народът круйзи, от който водят началото си
шотландските пикти. Според Добрев, белги и болги са един и същ народ, обитавал двете
страни на Ламанша, тяхното име е било записано по различен начин от различните
хронисти, поради невъзможността името бълги (българи) да бъде записано на латински
език, в който липсват звукът и буквата Ъ. Това заселване на болгите на Британските
острови е станало при т.нар. Бретонска миграция. С нея авторът свързва и съобщението за
келти на Балканите, нахлули тук през 298 г.пр.Хр. под предводителството на Болг и Брен.
Пак по този повод П. Добрев цитира и проучването на проф. Фрицлер, според когото
основна роля при образуването на баварския народ е играл народът на управляващата
баварска династия на княз Балгер. По данни от манастирските хроники този народ се бил
заселил тук, идвайки от района на Индия.161 Нека само допълня, че в подкрепа на тезата си
Петър Добрев привежда значителни свидетелства от сферата на езикознанието, данни за
писмеността и календарната система, както и видими паралели в титулните системи на
Александров, Д. Българските владетели преди кан Кубрат. - сп. Авитохол, 2002, № 19, с.11.
История вкратце о Болгарословенском народе. В: Йорданов, Й. Български старини из Македония. С., 1970, с. 63.
161
Добрев, П. Необясненото и необикновеното в ранната българска история, с. 110-113, 143.
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дедите ни и старите келти.162 Всичко това разкрива наличието на дълбоки и значителни по
мащабите си връзки в далечното минало между двата народа и вече не бива да гледаме с
пълно недоверие казаното за Колад или Коледа във възрожденските ни летописи. П.
Добрев обсъжда не едно, а няколко заселвания на келти в Европа и на Британските острови.
Той говори за много по-ранно заселване. около 1500 г.пр.Хр., когато тук идват първите
кимври, с които келти и българи имат много допирни точки.
Нови аргументи по темата допълва Петър Голийски. Той говори за две, а не за едно
заселване на болги, т.е. на българи на Британските острови. Едното съвпада с това, за което
говори и П. Добрев – Бретонската миграция през ІV-ІІІ в.пр.Хр. Другото заселване е поранно, още преди VІ в.пр.Хр., и за него авторът се позовава на т.нар. ирландска „Книга на
завоеванията”. То било свързано с усядането на народа болг в Ирландия, който тръгнал от
територията на Испания. Болгите обаче и тук не представлявали коренно население, а
дошли на Пиринеите от района на Гърция. В този смисъл той разглежда болгите като
докелтско население на Ирландия. И точно с това население свързва свидетелството на поп
Йовчо от Трявна за „славянските” царе Коледа и Болг, властвали от началото на VІІ
в.пр.Хр.
П. Голийски говори и за трета миграционна вълна на Британските острови, която е
по-късна, през І-ІІ в. Тя била резултат от римските репресии срещу българите в Кавказ
(Атропатена) и това раздвижило населението в Кавказ и Прикавказието. Именно тази
миграционна вълна той свързва със съобщенията за заселване на българи в Бавария и с
похода на германо-скандинавския Один от р. Днепър към Скандинавия. Може би с тази
миграция следва да се обясни и появата на скотите в Шотландия. Защото скотите не са
нищо друго, освен скити от степите на северното Причерноморие, покръстени в
Христовото учение от Св. Андрей Първозвани. Така освен името на светия апостол, станал
патрон на Шотландия, тук се появява и неговият символ – диагоналният, Андреевски кръст,
влязъл в гербовете на Шотландия и на Ирландия.
П. Голийски също поддържа тезата, че някога българи и келти са живели в близко
съседство, като допуска и известно родство помежду им с посредничеството на
кимерийците. Това се е случило, когато трите народа са обитавали Средна или Централна
Азия и са имали тесни контакти и със съседните индийци.163
Йордан Вълчев не се занимава пряко с въпроса за появата на българското име на
Британските острови. Верен на проучванията си върху българския циклов календар, той
търси неговото разпространение по света и обясненията за това. Като изследва появата му в
Римската империя по времето на Юлий Цезар и приемането през 46 г.пр.Хр. на т.нар.
Юлиански календар, авторът издига тезата, че завоевателят на Галия се е запознал и е
заимствал календара от галите в покорената провинция. Според Й. Вълчев келтите
притежавали календара, тъй като били един от народите, участвали в хиксоското нашествие
в Египет. Но те не уседнали тук, а продължили пътя си на запад, през Северна Африка и
прекосили Гибралтарския пролив. Първоначално заселили Пиринейския полуостров, а след
това и Галия.164 Така като привърженик на хунорската теза в българската история, авторът
свързва появата на българския календар в Римската империя посредством хиксоси и келти.
П. Добрев, П. Голийски и покойният Й. Вълчев са наши съвременници, но в интерес
на истината трябва да кажа, че темата за келтите болги има далече по-дълбоки корени в
българската книжнина. За пръв път тя се появява у нас благодарение на работите на
Г.С.Раковски, като и досега той остава ненадминат в това отношение от професионалните
ни историографи. Той е имал щастието да ползва току-що излезлия от печат капитален труд
Добрев, П. пак там, с.130-131; Добрев, П. Светът на прабългарите, с. 69, 87,91-92, 95, 96, 108;
Добрев, П. Преоткриването на прабългарския календар, с. 22, 130, 131, 132, 103, 104, 105, 108,
146-151, 190, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 207-208, 211; Добрев, П. Каменната книга
на прабългарите, с. 16, 85.
163
Голийски, П. цит. съч., 200-225.
162

164

Вълчев, Й. Календар и хронология, 101-111.
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на Амеди Тиери „История на галите” в два тома и най-малко поради това, в написаното от
Раковски има особено ценни свидетелства, които за жалост и досега остават далече от
вниманието на историческата ни мисъл. Още повече, че тя се оказва неудобна и опасна за
панславизма. Едва в годините след падането на желязната завеса отделни автори и то
непрофесионалисти започват да преоткриват Раковски, но все още в специализираната
българска литература липсва неговото задълбочено разглеждане. Обсъждайки въпроса за
мястото на народа Болг и образите на Болг и Коледа или Колад в далечното ни минало,
няма как да не се спрем и на казаното от Раковски защото в много отношения то е актуално
и сега.
За пръв път името на Болг се появява в историята на Балканския полуостров в
далечната 280 г.пр.Хр., когато келтите под предводителството на Брен и Болг нахлули в
Стара планина (Ем) и воювали с трако-илирийския народ тук. Според преданията, събирани
от Раковски, местното население оказало упорита съпротива, поради което нашествениците
прибягнали до коварна тактика: започнали да подхвърлят отровена храна и да тровят
водоемите. Оттук в самоковските села се наложили изрази като „галатска вода” – нещо
лошо; глагола „галатим” със значение замърсявам, зацапвам; името „галати” се свързва с
нещо опасно, а „гебри” се използва в смисъл на неверници. Болг бил от племето на
тектосагите, а другият предводител – Брен, принадлежал към правсите. Именно той поругал
Делфийското светилище, като войските му го нападнали и ограбили. Правсаний записва
името на Болг като Болгиос, а Юстин – като Белгиус. Предводителят на тектосагите в
Гърция бил записван и като Болгий, и като Белгий – две форми на едно и също име, според
съвременното мнение. И присъединявайки се към казаното в известната му „Зографска
история”, той приема, че името си българите носят по това на Болг, а не по това на р. Волга.
Освен за предводителите, Раковски говори също и за нахлулите с тях народи,
позовавайки се на различни автори. Самите нашественици били записвани с имената
тектосаги, толистобои и правси. Първите два от тези народи обаче се самоопределяли като
белгарум, което Раковски превежда като българи и за по-голяма яснота споменава, че
тектосагите не са галати. По този повод А. Тиери отбелязва, че Балканите били завладяни
от волки-тектосаги и голяма част гали и по този начин също подчертава разликата между
болги-тектосаги и гали. Това по отношение на нашествениците, нахлули на Балканите ІІІ
в.пр.Хр.
Като говори за белги и болги на Балканите, Раковски търси техните корени и в
самата Галия. Някои историци определят белгите, т.е. болгите като „втори отрасъл” на
галите. Освен това те смесвали белгите с т.нар. волки, които пък разделяли на тектосаги и
арекомики. От друга страна арморики и белги били един народ. Белгите заселили Галия,
идвайки от север. Според Страбон в Галия живеели белги, келти и аквитани, но те не
говорели един език и следователно не били един народ. За същото пише и Юлий Цезар, че
белги, аквитани и келтите в Галия се различавали не само по имена, но и по своите езици,
по учреждения и закони. А. Тиери доказва единството между белги и волки. Страбон и Тит
Ливий ги записват под името волки, а Кесар като волги. Озон твърди, че тектосагите
първоначално били наричани болги, а Цицерон ги нарича белги. А.Тиери доказва, че в
началото тектосагите носели името белгарум или вулгарум, което е нашето народностно
име – българи (белгари) или вулгари, както ни наричат гърците. Първата форма била болг,
белг, волг. Според преданията на галите, белгийските племена, мигрирали в Ирландия,
били наричани Болг или Белг.
В изследването си Раковски отива още по-далече и търси корените на белгите в
Галия, извеждайки ги от венетите на Адриатическо море. Той смята, че венетите в самата
Галия са част от адриатическите им едноименници, като сочи, че тяхната родина била
Пафлагония. Известно е, че пафлагонци и енети са участвали в Троянската война на
страната на цар Приам и че след претърпяното поражение, те организирано мигрирали през
Балканския полуостров и по суша достигнали северните части на Апенинския полуостров,
където създали ранната Венеция. Имайки предвид споменатата връзка, Раковски стига до
заключението, че след като белгите са родственици с тектосаги и венети, а тектосагите са
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род с белгите, трокмите и толистобоите, то венети, белги, тектосаги, трокми и толистобои
са едно и също племе.
Раковски засяга и друг един подобен въпрос – връзките на дедите ни с кимерийците.
По този повод той пише, че белгите и кимбрите били едно и също племе. По негово мнение
името кимери или кимпри гърците използвали за обозначаване на гебрите, наричани още
фарси или зенди. Тези кимбри, т.е. гебрите – потомци на старите зенди представляват
втората вълна на заселници яриани (арийци), уседнали на Балканите след първоначалното
заселване тук на пеласгите. Първоначално те обитавали земите около Каспийско море, като
по-късно се разпръснали и заселили различни части на Европа, Азия и Африка. Такъв един
откъснал се настрани клон са кимрите, записвани и като кимври, обитавали през І в.пр.Хр.
т.нар.Кимерийски Херсонес, т.е. северна Ютландия. По този повод той цитира Херодот,
според когото кимбрите или кимерите дошли в Тракия през VІІ в.пр.Хр. и едни останали
тук, а други преминали в Мала Азия (Синоп). По думите на Раковски, това се
потвърждавало от сведенията, че келтите на Болг и Брем заварили в Стара планина свои
родственици. За това той съди по преданията сред населението на самоковските села, в
които се споменават имената и на гебрите-неверници, и на злите галати, както вече
споменах. В защита на тезата си Раковски се обръща на първо място към езикознанието,
като заключава: „Според нас старият келто-кимбрешки език се е запазил в българския.
Вероизповеданието им – друидизмът се е запазил сред народа ни. Запазили са се в
народната памет спомени (фолклор и легенди) за нашествието на тектосагите на Брем и на
Болг”. По този повод А. Тиери разглежда галския и кимерийския езици като двата клона на
келтското езиково семейство, които имат свой дълбок общ корен. И говорейки за друидите,
той отбелязва нещо, което едва съвременните британски изследователи оценяват, че
друидите ползвали за обредите си освен дъбрави, но също и долмени. Отбелязва, че те
(друидите) имали своя свещена писменост.165
Както се убеждаваме, Раковски е знаел твърде много за връзките между българи и
келти в далечното минало. Описал ги е според известните за времето му познания по
въпроса. Затова можем спокойно да му опростим поредния „грях”, че е свързал в едно
свидетелствата от „Зографската история” за Болг с тези за нашествието на Болг и Брен на
Балканите. Истина е, че двете събития се разминават във времето с повече от четири века,
като първото, свързано и с Коледа, е датирано през VІІ в.пр.Хр., а второто – през ІІІ
в.пр.Хр. За нас обаче това е просто грешка. Истински грях вършат онези, които знаят
истината и си я премълчават, както се държат професионалните ни историци. Защото
грешките рано или късно, но винаги се коригират и оправят, докато премълчаната истина е
погребана истина. Тя обрича на гибел и е равносилна на убийство. В конкретния случай не
е сигурно доколко са достоверни самите данни във възрожденската ни летопис, след като и
в трите съобщения откриваме имената на Болг и Брем едно до друго – и като синове на
Коледа, и като предводители на келтите при нахлуването им на Балканите, станало четири
века по-късно.
Раковски пръв говори не за едно, а за две заселвания на келто-кимерийци на
Балканите. И забележете, времената на тези заселвания удивително съвпадат с тези,
посочени от съвременната наука. Всичко това обаче са само подробности по отношение на
изследвания от нас проблем. Защото това, което ни интересува, е фактът за тесните връзки
между българи, келти и кимери, не само на територията на Балканския полуостров, но и по
други части на Европа – и в Галия, и на Британските острови, и на полуостров Ютландия, и
в Испания и Ирландия.
Нещо повече, определен интерес предизвиква прозрението на Раковски за връзката
между българи, венети и пафлагонските енети, защото тази идея се прокрадва и в
„Летописа” на поп Йовчо от Трявна. Ако се върнем към списъка „Имена на славянските
Раковски, Г. Съчинения. Т. 4, с. 152, 153, 204, 218, 225, 251, 252, 263, 292, 303, 307, 325, 321, 323, 331,
333-335.
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князе”, където открихме и имената на Колад и Болг, ще установим, че на първите две места
са записани имената на Пелемен и Антигон. Срещу името на първия четем: „който беше в
Троада” и годината 1184 пр. Хр., а срещу това на втория - „неговият приемник” и годината
1120 пр. Хр. За Пилемен знаем, че е участник в Троянската война, един от предводителите
на пафлагонските енети (венети) - съюзник на Троя, като след разгрома ѝ повел народа си
към Тракия, откъдето достигнали и заселили Венетската земя на Адриатика.166 Подобна
била участта и на Антигон (Антенор, Антигор). Той със синовете си изглежда преминали
по същия път, а най-вероятно в състава на общата преселническа вълна на венетите, като се
смятат за създателите на гр. Падуа в областта на Венеция. Най-известният венетски
предводител, участник във войната и също заселил Апенините, си остава героят Еней. За
него преданията твърдят, че той напуснал Троя по море и след дълги морски скитания и
перипетии в Сицилия и Картаген, достигнал бреговете на Лациум и щастливата съдба го
превърнала в родоначалник на римляните. А синът му Юла се смята за родоначалник на
великата династия на Юлиите, в която откриваме имената на Юлий Цезар и на Октавиан
Август.
Няма да се спирам повече на този въпрос, останал далече извън вниманието на
българската историография, кажи-речи до нивото, на което ни го е завещал големият
Раковски. Името на Болг обаче е било добре известно на нашите възрожденски летописци и
ние го срещаме освен в „Летописа” на поп Йовчо, също така и в т.нар. „Зографска история”
и в Историята на Спиридон Иеросхимонах, и в Царственика на Христаки Павлович, т.е. в
общо четири източника, както вече отбелязах.
Дотук разгледахме образа на Коледа и на представяния за негов син Болг според три
наши възрожденски източника. И установихме, че казаното за Болг не е лишено от
историческа достоверност и представлява определен интерес. Логично би било по подобен
начин да стоят нещата и с предходниците на Коледа (Колад). И то според три наши
възрожденски източника. Същевременно установихме, че казаното за Болг не е лишено от
исторически основания и представлява определен интерес. Логично е по подобен начин да
стоят нещата и с предходниците на Коледа (Колад). Ако искаме да бъдем коректни, а и да
имаме по-цялостна представа за времето и събитията около Коледа, естествено е да
включим в изследването си и образите на Бладилий и Илирик. Нека само да отбележа, че
към споменатите три източника ще добавя и т.нар.„Зографска история”, в която името на
Коледа не се среща, но затова пък откриваме имената на останалите владетели около него,
споменати и в другите три източника.
За нагледност и удобство данните от списъците ще представя таблично.
Източниците са както следва: „История во кратце о болгарском народе славенском” (1792)
на Спиридон Йеросхимонах, т.нар. „Зографска история” (1785), „Царственик или история
Болгарская” (1844) на Христаки Павлович и „Летопис и родословие” на поп Йовчо от
Трявна (1786-1855).

Спиридон Йером.

Илирик

986 г.

Бладилие 823
Колад
763
Брем
723
166

Зографска ист.

Илирик

986 г.

Бладилий

823

Брем

---

Хр.Павлович

Илирик
Владия
Коледа
Брем

Пак там, 417-418.
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986 г.
824
763
623

поп Йовчо
Пелемен 1184 г.
Антигон 1120
...........................
Илирик
986
...........................
Владилий 820
Коледа
700
---

Болг
588
Лила/Ладо 558

Болг
---

-----

Болг
Лил

623
528

Болг
Лила

670
585

Да обобщим.
1. Известни се четири възрожденски източника, в трите от които царските списъци
започват с името на Илирик. В четвъртия източник той също е вписан, но преди него са
посочени още две имена на владетели. Единодушието в датирането на възшествената му
година допуска предположението, че данните за него биха могли да са от един общ и
неизвестен днес източник.
2. Първите двама владетели в списъка на поп Йовчо са били обект на коментари погоре. Стана дума, че са двама от известните водачи на венетите-енети – съюзници на
троянците, след чийто разгром повеждат народа си през Хелеспонта, Тракия и западните
Балкани и се установяват в района на Венеция, чието име иде от водените от тях венети.
3. И в четирите източника след Илирик е записан неизвестен за нас владетел.
Разликите в името и датирането му, колкото и да са незначителни, свидетелстват за
независимостта между възрожденските източници, а може би и на изворите, откъдето са
черпили сведения възрожденските ни автори. В конкретния случай можем да допуснем, че
не се отнася за собственото име на владетеля. Името и особено формите „Владилий” и
„Владия” подсказват възможността записът да означава просто „владетел”?
4. В три от източниците следващото място се заема от името на Коледа, за което вече
говорихме.
5. Следват имената на Болг и Брен, записани като братя в три от източниците, като
единствено поп Йовчо не е включил Брен в своя списък. Впечатляващи са различията в
датирането им.
6. Името на следващия владетел е напълно неизвестно и се споменава в три от
източниците. Като изхождаме от годините му на управление, допускаме, че вероятно той е
от същата епоха на предхождащите го владетели,. След неговото име има дълъг период без
да бъде посочено името на владетел. И в този случай се натъкваме на значителни различия
в датирането на възшествената му година у различните източници.
7. Името на Илирик несъмнено представлява епоним. Това потвърждават самите
източници, които го свързват с народа илири и земята Илирия (Илирик).
8. Определен интерес представлява датирането на царуването му. Първата половина
на Х в.пр.Хр. позволява Илирик от българските възрожденски източници да бъде свързан
със самата поява на илирите по балканското адриатическо крайбрежие. Явно, че е
съществувала някаква книжнина, указваща това. Интересно откъде царските ни библиотеки
са разполагали с подобни данни, след като никъде другаде, включително и в
чуждестранната книжнина, не се споменава за нещо подобно?
9. Предвид на не особено значимите различията в записването на имената и в
датирането на изброените владетели, спокойно можем да допуснем, че Илирик, Коледа,
Болг и неизвестните Владилий и Лила са свързани с появата на илирите по западните
Балкани. Не е ясна самата връзка на тези владетели с нашата българска история, но каквато
и да е тя, въпросът е поставен и българските историци имат задачата да го решат.
10. Определено внимание в това отношение заслужава включването на имената на
Пелемен и Антигон в списъците на поп Йовчо. То повдига въпроса за връзката на тези найпърви владетели с групата, включваща имената на Илирик, Коледа и Болг. Историческата
интерпретация на тази връзка предлага тезата за общото между събитията около края на
Троянската война, последвалата миграция на значителни маси от покореното население,
тяхното разселване из Западните Балкани и възникването на илирите като народ. Тезата се
потвърждава от свидетелствата за преселението на венетите от Мала Азия в района на
Адриатика, за което говори още Раковски, позовавайки се на Омир и на Страбон.
Всички тези изводи свидетелстват, че нашите възрожденски летописци не са писали
измислици. Истината е, че с работите си те ни отпращат към една непозната за нас, но
съществувала историческа реалност. И тази реалност се свързва с имената на няколко
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владетеля и територията на западните Балкани по времето на желязната епоха – Х-ІV
в.пр.Хр. Официалната историография, пленник на профанирания елинизъм, не познава
добре тези събития и не се интересува от тях. Още по-малко ние. Тъй като те явно имат
отношение към българското минало и към темата за Коледа, добре е да се опитаме да
реконструираме отделни части от интересуващата ни картина.
Споменаването на Илирик като пръв цар измежду владетелите, сред които
откриваме и имената на Коледа и Болг, естествено насочва интереса ни към историята на
старите илири и би трябвало да внесем известна яснота по въпроса.
Смята се, че илирите се появяват през VІІІ в.пр.Хр. на територията между Среден
Дунав и северо-западните Балкани, заемайки адриатическото крайбрежие. С тях се свързва
т.нар. халщадска археологическа култура от времето на желязната епоха - ІХ-V в.пр.Хр.
Известни са и имената на дузина илирийски племена, но историята не знае нищо за това как
и откъде се появяват те – дали са автохтонно балканско население, или пък пришелци от
други земи. Ето защо, дори с риск да се отклоним донякъде от основната тема, нека
потърсим накъде водят техните корени. А тъй като липсват всякакви следи в това
отношение, единствената ни възможност е да тръгнем по дирите на известните ни племена.
Можем да започнем издирването си от илирийските дардани, доколкото името им ни
е добре познато от античната гръцка история и митология. Сведения за дарданите и за
областта Дардания откриваме от времето на римската експанзия в Западните Балкани.
Птолемей описва територията с това име, ограничена между центровете Найсос (Ниш),
Арибантий, Улпиан и Скупи (Скопие), заемала горните течения на реките Вардар (Аксий) и
Маргус (Морава). Впрочем негръцкото име на р. Вардар иде точно от тяхното име, тъй като
областта е била наречена първоначално Дардания, откъдето по-сетне става Вардания, а
минаващата през нея река Аксий – Вардар. Това научаваме от историята на Спиридон
йеросхимонах, в която „славянското княжество”, където Методий бил назначен за
управител от императора, е наречено с името Дардания. И пак тук минало детството на
братята равноапостоли, където баща им бил командващ на местния военен гарнизон.167
Това име областта носи до завладяването ѝ от българите по времето на кан Маламир (ХІ в.)
Същото име дардани носят потомците на митологичния Дардан, които заедно с
тевкрите стават основоположници на Троя и античните троянци. Тук те са описани още от
Омир, при планината Ида, на територията на Троада и се предполага, че дарданите в
Македония са преселници от Мала Азия.168 Лесно е да се съобрази, знаейки времето на
Троянската война и появата на илирите и конкретно на дарданите в Македония, че
последните са най-вероятно бежанци след края на войната. Т.е. дарданите са запазили
името си близо две хилядолетия преди да бъдат провъзгласени за „македонски славяни”. Те
само са променили родината си, заменяйки опожарената земя на Троада с гостоприемните
Балкани. В това няма някаква изненада, предвид казаното на енетите-венети, напуснали
родната Пафлагония, заменяйки я с Венетската земя и Лациум, както отбелязах по-горе.
Така вече можем да приемем, че знаем за миграцията не на един, а на два народа от
огнището на войната за хубавата Елена по посока на Балканите и Адриатика. Това е
любопитно съвпадение и би било интересно да проследим има ли и други подобни
бежанци.
Смята се, че пеоните са други потомци на тевкрите, но дори и да не са в пряка
родствена връзка, то техните деди и преки родоначалници – пеаните, са засвидетелствани
сред защитниците на Троя като народ от близката на града околност. Пеоните се смятат за
потомци на Пелагон – син на речния бог Аксий и Перибея. Това последно име е интересно
за нас, защото то ни отпраща към древните периби (а може би перибои), които са пеласги.
Веднага се подразбира, че пеони и пелагони трябва да са в близки родствени отношения, но
към тях са принадлежали и ред други племена като пеопли, добери, аргиани, лееи и др.
Затова те са заемали една значителна територия между реките Вардар, Струма, Брегалница
167
168

Спиридон йеросхимонах, цит. съч., с. 60.
Дардани, Дардания. – В: Кратка енциклопидия тракийска древност, с. 75.
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и Черна. Съвременната наука приема, че те са родствени не само с тевкрите, но може би и с
фригите около Троада, и най-вече с илирите. Така това последно твърдение доказва
участието на троянците в етногенезата на илирите. Но освен като пеони, пеаните от Троя
стават известни и като илирите-панони. Това обаче е вече в земите по Среден Дунав.169
Подобна е съдбата и на ясите или азите в Мала Азия. Това са потомците на титана
Ясион – братът на Дардан, заедно с когото общо заселили малоазиатското крайбрежие,
идвайки от Балканите, още преди втория потоп, описан в гръцката митология. По неговото
име била наречена и земята, която заселил – Азия. Затова не бива да се учудваме, когато
сред героите на Троя откриваме такива с името Азий. Азий е т.нар. „водач на мъжете”, но
същото име носи и братът на фригийката Хекуба – съпругата на цар Приам. Язи е едно от
илирийските племена, разположило се на част от територията на днешна Словения, по
южния бряг на р. Драва, между Любляна и Марибор. Но и с това етнонимът не изчезва, а
векове по-късно откриваме сарматското племе язиги, обитавало през ІІ в.пр.Хр. северното
Приазовие. Може би на него дължи името си и Азовско море, което преди това е било
записвано като Меотида. Много е вероятно точно тези сармати-язиги да са асите на
скандинавско-германския Один. Защото неговата родина Асланд се простира на изток от р.
Днепър (Бористен). А родоначалието му едите извеждат тъкмо от Троя и от Бористен,
появил се в митологията в лицето на баща му Бор и на дядо му Бури. В следващото
столетие те са вече в земите между Дунав и Тиса, а през ІІ в. са заели части от Панония.170
Един от видните герои, съюзник на троянците, е Астеропей – синът на Пелагон. И
след като вече посочихме толкова народи, произлезли от неговия баща, логично е да
очакваме, че и синът ще продължи родовата традиция, като даде името си на народа, който
управлява.171 Както установяваме, името му има за основа гръцката дума „астрон” –
„звезда”. Точно от представата за звезда водят своя произход имената на утринната звезда
Венера у много семитски народи: Астар, Астарта, Ащар, а при акадите е Ищар, в които
откриваме древното шумерско ТАР/СТАР – „звезда”. Допускам, че името Истър на р.
Дунав и Истрия – полуостров на балканското адриатическо крайбрежие, може да се свърже
с името на илирите истри. По подобен начин стои въпросът и с имената на областта
Штирия, макар че се е появила на географската карта значително по-късно, както и на
съседната Австрия.
Някога Албания е била заселена с илири, и неслучайно днес се приема, че като цяло
албанците са техни преки потомци. По-горе споменахме, че алби е разновидност на
келтското елфи или феи. Нека припомним историята на Еней – един от най-прочутите
герои от Троя, приет за родоначалник на римляните. Смята се, че той е забягнал от
горящата Троя начело на троянския флот и след дълги морски перипетии е акостирал на
брега на Лациум. По-интересното е, че тук той основава града Алба Лонга. И тъкмо
населението на този град стои в основата на най-ранните римляни. Поради каква причина
основаният от Еней град носи името Алба не знаем, както не знаем и той да е плавал по
балканското албанско крайбрежие. Знаем обаче, че преди да достигне бреговете на Лациум,
той дълго време се е скитал из Средиземноморието. Знаем името на основания от него град,
това, че албанците са илири, и обстоятелството, че Еней е троянски вожд и беглец. И
поради всичко това допускаме, че албанците-илири дължат името си също на прокудените
бегълци от Троя.
Подобно е положението и с келтите-бои. Някога Тракийския Херсонес, днешният
полуостров Галиполи (т.е. между Троада и Тракия) е бил заселен от т.нар. скайбои. Те са
били също съюзници на троянците. Заедно с тях троянски съюзници са били и т.нар.
телебои. Преводът, който предлага Д. Вълков, представя тези две племена като източни и
западни бои, т.е. кравари. Оказва се обаче, че тези две племена с еднакви имена не само
участвали във войната на една и съща страна, но и говорели един общ език. Отново
Пеони; Пеония; Пелагони; Пелагония; Перибоя. – пак там, с. 210, 211, 209, 212.
Азий. ‒ пак там, с.8
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участници в Троянската война, и отново бегълци далече на запад. И техният първоначален
център на заселване е районът на гр. Болоня. Оттук те са се изселели, след като били
разгромени от римляните, заемайки територии в днешна Чехия. Но любопитно за нас е и
нещо друго. Името на Болоня – основаният от боите град се записва с едно приглушено,
непроизнасящо се Г на пето място в името – Бологна. И това Бологна ни отпраща найнепредвидено и за пореден път към българския етноним.172 Но към името ни насочва и Болг
– предводителят на толистобоите, известни на старите автори и като болги, волки, белги,
белгарум и вулгарум, както вече отбелязах.
Да обобщим: венети, истри, дардани, пеони и панони, язи, бои и албани – това са
известни илирийски племена, заселили западните Балкани, Среден Дунав и северните
Апенини. И същевременно корените на всички тях откриваме здраво преплетени помежду
им и с катастрофата при Троя. Всички те се оказват сред верните троянски съюзници и като
такива – победени, покорени и прогонени. Затова са принудени да приемат съдбата на
злощастните бежанци-емигранти. Всички те идат от Троя. А другото ѝ име беше Илион.
Има ли тогава място за чудене, откъде носят името си илирите? Илири от Илион. И илири
като Илион. Всичко като че ли е ясно. Не разбирам обаче, къде е тук мястото на цар
Илирик. И той ли иде някъде от пепелищата на войната, или пък историята му е съвсем
друга. Би могъл да е завоевател на Илирия, приел в чест на победата си името на
покорената земя – историята знае не един подобен пример. Във всеки случай името на
Илирик свързва историята на Колад и Болг с неизвестното минало на Балканите от тези
далечни времена. И ни служи да се ориентираме както в пространството, така и във
времето. А времето на неговото царуване съвпада с появата на илирите на историческата
сцена и на халщадската култура. Любопитно е дали са известни и други исторически
събития от това време, разиграли се на Балканите, които да ни помогнат да продължим
изследването си.
5.2. Илирик, Коледа и Болг – потомците на Камир - Аби
Читателите вероятно ще се изненадат, че едно изследване върху образа на Коледа се
обвързва с малко известните на историята кимери-гомери. Наистина, името им не е особено
популярно и обикновено то се споменава в събития, станали след VІІІ в.пр.Хр., когато
земите им по Северното Черноморие били завладени от скитите-ишкузи. Тогава те били
принудени да се разпръснат в различни посоки и едни били изтласкани на Таврическия
(Кримския) полуостров. Други прехвърлили Кавказ, нахлули в Анатолия и завладели
значителни части от нея, включително и антична Лидия, следи от което са достигнали до
нас посредством мита за епичната борба на Белерофонд със страшната химера. Тук не е
трудно да видим връзката в наименованията на кимерите-кимерийци с чудовището от
гръцката митология. Трети, след като прекосили Европа, уседнали в Кимерийски Херсонес,
т.е. на полуостров Ютландия, по-късно прекосили Ла Манша и достигнали Британските
острови, където и днес името им си личи в езика кимру - „кимру ез”, разпространен сред
част от уелското население. В действителност кимерите-гомери имат далеч по-древна и
славна история и именно тя се оказва за нас особено важна, доколкото ни предлага така
необходимия ключ към проблема Коледа. Защото тъкмо благодарение на тях свързваме в
едно древната история на дедите ни с мегалитната култура и образа на Млада Бога.
Изяснихме, че три самостоятелни възрожденски източника свидетелстват, че някога
дедите ни, още преди да се нарекат българи, са имали цар с името Коледа. Това било в
далечното минало – VІІІ-VІІ в.пр.Хр. Той бил представян за баща на Болг и потомък на
царувалия през ІХ в.пр.Хр. Илирик. За произхода на самия Илирик научаваме от т.нар.
„Зографска история”.
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Според нейния неизвестен автор, българският народ е излязъл първоначално от
„велика Скандинавия” и се е заселил на р. Волга и по Черно море. Тогава дедите ни са се
наричали гимери или кимери, защото произлизали от Гомер – най-големият син на Яфет.173
Спиридон йеросхимонах, след като цитира Димитрий Ростовски, че българите
заедно с целия славянски род произлизат от Мосох, пише, че други автори не били
съгласни с това и че те сочели за техен родоначалник един от двамата синове на Гомер –
Рифат или Догорм (библейския Тогарма). Той нарича кимерите с името цимбри, като
описва подробно териториите, заселени от тях – от реките Дон и Волга, на изток, до Днепър
и Буг, на запад и от северното крайбрежие на Черно море и Меотидското езеро (Азовско
море), до земите на поляци, литовци и латвийци, т.е. до Балтийско море. 174 Не е посочено
кога по-точно се е случило това заселване на кимбите-цимбри тук, но може да се допусне,
че то е станало, след като са дошли от „великата Скандинавия”.
За същата прародина на българите говори и Паисий Хилендарски, наричайки я с
името Скандавия. Въпросът за тази хипотетична Скандинавия или Скандавия не е
обсъждан сериозно от българските историци, тъй като за тях погрешната идентификация на
Паисий със страната Славяния напълно ги устройва. В действителност аз приемам, че
въпросната Скандавия или страната на Сканда, т.е. на Искандер или на Александър Велики,
е страната, докъдето е стигнал големият завоевател, обожествен и митологизиран като
предводител на войската на боговете в индийския пантеон. Това е Пенджаб ‒ тук се е
състояло последното и най-грандиозно сражение на великия завоевател с войските на
местния цар Партава (Пор), които включвали и сто обучени бойни слона.175
Разбира се, тези събития са станали много по-късно и когато кимерите са я
напускали, Скандавия не е била известна под това име. За хронистите, отразили тези
събития по-късно, името Скандавия явно се е било наложило и в потвърждение на подобно
мнение свидетелства името Скандзания, както е била записана прародината на готите-гети.
Предполага се, че самото изселване на гомерите-кимери е станало около ХV в.пр.Хр. и найвероятно е било последица от арийското нашествие на полуостров Индостан.
Без да навлизам в подробности, само ще спомена, че произходът на българите от
Гомер – първородният Яфетов син, е най-разпространената от известните ни генеалогични
версии, въпреки че не липсват и други. Тя е застъпена от редица френски автори от времето
на Просвещението, като дьо ла Кроа говори за Камари, докато Ербело дьо Моленвил и
Жазеф дьо Гин, позовавайки се на стари арабски и персийски източници, споменават за
двама родоначалници – Гомари и Гоз или Газ. Еврейската традиция, т.е. хазарските извори
от Х в. (писмото на хазарския каган Йосиф и справочникът „Сефер Юзефон”) приемат
общото родоначалие на българи и хазари по линията Иафет – Гомер – Тогарма. В легенда
на волжките българи техният праотец е наречен Кемар или Кимар, а според „Джагфар
тарихы” българите произлизали от Камир-Аби, тя е тяхната майка.
Рядко или почти нищо не се споменава за кимерийското нашествие на Балканите,
въпреки че за него говори „бащата на историята” – самият Херодот. По този повод той
отбелязва, че те заселили Тракия през VІІ в.пр.Хр. и дори че една част от тях преминала в
Мала Азия и уседнали в областта на Синоп – град-пристанище на Черно море, възникнал
точно през VІІ в.пр.Хр. и представян като Милетска колония. Раковски е описал това и по
този начин разбираме, че той достатъчно добре е различавал кимерийското нашествие на
Балканите от келтското, станало четири века по-късно, нещо което съвременните ни
историографи явно отказват да обсъждат. Той обаче не само го е различавал, но и убедено е
писал, че след заселването на пеласгите на Балканите, кимерийците са втората по реда си
преселническа вълна на арийски племена тук. Верен на народната памет, като истински
етнограф и фолклорист, той за ужас на вечно невярващите академични скептици пише, че
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блед спомен за тези кимери е останал в приказките на населението от самоковските села.
Името „гебри”, идентично според него на гимерите-кимери се е съхранило и означава
неблаговидното „неверници”.176
За мен проблемът с кимерите има и още една страна. Дотук ги видяхме да усядат по
нашите земи, на Балканите. Редно е сега да видим съществуват ли и някакви връзки между
кимери и българи и в по-общ план – между кимери, келти и българи. Подобна връзка е
загатната още при повдигането на въпроса за връзката кимери – белги, доколкото белгите
бихме могли да разглеждаме като вид келти. Но можем да обсъждаме и евентуалното им
родство с българите, ако приемем родството между белги, болги и българи. Това засега е
все още спорен въпрос и можем само да го отбележим. Днес обаче науката попадна на
сериозна следа по въпроса и повдигнатата теза намери неочаквана подкрепа в сходствата
между руноподобните писма на българи и кимери в миналото.
Известно е, че и старите автори са обръщали внимание върху обшия произход на
гали и кимери. По този повод Спиридон йеросхимонах, позовавайки се на мнението на
Георги Кедрин, отбелязва: „Яфет имаше седем сина: 1. Гомер – от това племе излязоха
гомирити и галати, още и кимери, по-късно наречени цимбри…” Сам А. Тиери сочи
единния корен и родството между езиците на гали и кимери, наричайки ги „двата клона на
келтското езиково семейство”.177 Петър Голийски пише, че близостта между келти и
българи допуска общите корени на двата народа с кимерите.178 Именно тази връзка между
българи и кимери кара Раковски да заключи: „Според нас старият келто-кимбрешки език се
е запазил в българския. Вероизповеданието им – друидизма се е запазил сред народа ни.
Запазили са се в народната памет спомени (фолклор и легенди) за нашествието на
тектосагите на Брем и Болг. А тектосагите и толстобоите имали името белгарум, т.е.
българи”.179
Българи, келти и кимери са свързани не само посредством езика и културата си, но
и родствено. По този повод А. Тиери находчиво отбелязва: „Всички историци пишат за
нахлуването на галите в Гърция през 279-280 г. Апиен нарича тези гали кимбри, но ние
знаем, че това са били Volkes – тектосагес и голяма част гали”. И още: „През
средновековието на латински език галите били наричани vallus, gaullus от думата wal (wale,
weal, walah) ‒ дума, с която тевтонците са наричали народите на Западната римска империя
... Но обитателите на Галия не са го приемали и са се наричали cymbri, cumbri, cambric”. 180
Или с други думи, гали, кимбри, влахи и волки са все един народ, иска да ни каже авторът
на най-крупното изследване, посветено на галите. Но ние спокойно можем да допълним „и
българи”. Във всеки случай, впечатляващо е, че ако западните историци нареждат кимрите
сред келтските племена, то според българската книжовна традиция „кимер” представляват
един от главните български родове.181
Според „Ориенталска библиотека” (1697) на Ербело дьо Моленвил, в етногенезата
на българите участвали двама от синовете на Яфет – неизвестният ни Газ и познатият ни от
Библията Гомер. Първият обитавал с народа си Централна Азия, но бил разбит и прогонен
от другия си брат – Тюрк. Придвижил се на запад и достигнал р. Волга, където заварил
народа на най-големия си брат Гомер. Първоначално Гомер също не обитавал Поволжието,
но неизвестно точно кога, заселил народа си край голямата река. Гомер имал двама сина
Булгар и Буртас и хората на Газ се слели с тези си братовчеди в един народ. По-късно, след
около 500 г., части от обединения народ започнали да се придвижват още по на запад, в
Дакия и Мизия, и станали известни с името българи.182
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Интересното за нас от така описаната картина е, че българите са представени като
народ, възникнал от народите на двама от Яфетовите синове. В друго свое изследване
свързах Газ с легендарния Газан от летописите на волжките българи, когото
идентифицирах с Авитохол от Именника на българските владетели. Това по мое мнение е
хунският корен в българския произход. Вторият клон е този на интересуващия ни Гомер –
родоначалникът на гимерите-кимери. Те се били заселили преди идването на Газ и дори
когато той дошъл, заварили тук Гомеровите синове Булгар и Буртас. Това иде да ни каже,
че българското име произлиза от Булгар – единият от синовете на Гомер. В този смисъл,
при идването си Газ заварил българите вече уседнали край Волга. Именно тези заварени
край Волга българи са роднини на келти и кимери. И аз очаквам именно сред тях да
открием най-ранните следи от образа на Дядо Коледа. Затова е логично, че той отсъства от
летописите и митологията на волжките българи, където водещо е хунското начало. Понататък ще се спра по-подробно на този въпрос. И читателят ще се убеди, че той също е
интересен.
Важно е да отбележим, че описаната картина се съгласува напълно и допълва от
данните в „Джагфар тарихы”. След като сянбийците разгромили и прогонили хуните от
Джунгария през 153 г., малкият Газан-Авитохол се изтеглил с хората си на запад, в
Седморечието, и тук създал държавата Юе-бан. Хотрагите (котраги, кутригури) ‒ едно от
хунските колена, се отделили от останалите си съплеменници, продължили още на запад и
се заселили по поречието на р.Тобол, източно от Урал. Утигите (ути, утяки, утигури) ‒
втори хунски клон, последвали хотрагите и достигнали източното поречие на Волга. Така
хотраги и утиги останали дълго време по тия земи, до идването на напусналите
Седморечието хуни на Булюмар, Баламер или Баламбер.183
Но къде са тука кимерите? Ключа за този въпрос ни предоставя Прокопий
Кесарийски (VІ в.) в своята „История на войните”: „Людете, които обитавали там, в старо
време се наричали кимерийци, а сега се назовават утигури... В старо време голямо
множество хуни, наречени тогава кимерийци, населявали областите, които току-що
споменах. Веднъж на един от тях се родили двама сина, единият Утигур, другият Кутригур.
След смъртта на баща им, те разделили властта помежду си и дали имената си на своите
подвластни, така че дори до наше време едните се наричат утигури, а другите –
кутригури”.184
Този иначе кратък текст се оказва с богата за нас информация. Разглеждайки
хронологично това съобщение, следва, че: 1. Земята, където обитавали хуните по времето
на Прокопий, някога преди това била обитавана от кимерийци. 2. Един от кимерийските
владетели имал двама сина, наречени Утигур и Кутригур. 3. Братята разделили бащиния
народ (кимерийците) и дали своите имена на народите си – утигури и кутригури. 4. Утигури
и кутригури са хуни и затова по времето на Прокопий те били наричани хуни.
Така представената картина показва нагледно динамиката в развитието на
събитията: първо имаме кимерийци, след това те стават утигури и кутригури, и накрая
всички те започват да се наричат хуни. Ние знаем, че утигурите и кутригурите са
хунобългари. Разбираме и това, което не е доизказано в „Джагфар тарихы”. Става дума за
връзката между кимерийци, утигури и кутригури, и хуни. Ако свържем свидетелствата на
Прокопий и на летописа на Джагфар, трябва да кажем, че дошлите на границата с Европа
утигури и кутригури – бегълци от Джунгария, са уседнали до кимерийците. В следващите
три столетия те живеят общо и когато тук идват хуните на Булюмар, всички стават
известни като хуни. Запазват си обаче родовите имена: хот, утиг и кимер.
Въпросът за връзката между кимери и българи съвсем не се изчерпва дотук, поне що
се отнася до сведенията според „Джагфар тарихы”. В действителност той се оказва много
по-дълбок и достига още преди времето на потопа. Тук се отделя особено внимание на
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т.нар. камирци – клон от голямата общност на индоевропейските народи. Те били наречени
така по името на тяхната прамайка – Камир-Аби, сътворена направо от Всевишния. Някога
те обитавали Индия, но отново се завърнали при реката и планината Самар и нарекли
земята си Туран. По-късно част от тези туранци се заселили на ново място и тях ги нарекли
самарци, т.е. шумери, а останалите – масгути (масагети). След това тези самарци също се
разделили и едни от тях тръгнали на запад, като били наречени аси или армани, но найдалече на запад отишли каф-булгарите, т.е. кавказките българи. Те достигнали до огромна
планина и тук създали новата си страна, като дали и на нея името Самар. Тъй станало, че
някои от самарците разгневили Бог и той ги наказал, като им изпратил потоп. Но все пак
Бог пожалил един праведен род, който не замърсявал водата и след потопа те се оказали
единствените оцелели. Така те станали родоначалници на новите хора, затова оцелелият
праведник нарекли Нау, т.е. Нов. Това е библейският Ной, но единствено волжкобългарските летописи дават обяснение на това име. Колкото и да е популярен днес
патриархът Ной, нито Библията, нито някой от многобройните апокрифи споменават
подобно нещо. По-късно част от потомците на този праведен род прекосили Черно море и
заселили Крим. Те станали известни под името кимерци, по това на старите камирци.185 А
името им произлизало от старото българско „кум ар”, т.е. „жълтоглави”, т.е. „руси” или
„светли”.186 Казаното за кимерите важи в същата степен и за камирците. Т.е. става дума за
северен тип население.
Ако резюмираме казаното по случая, трябва да преминем генеалогичната верига:
индоевропейци – камирци – самарци – каф-българи самарци (вероятно при планината
Арарат) и накрая – кимерци. И тази верига от взаимосвързани и родствени помежду си
народи твърде нагледно определя мястото на българи и кимери в нея. Посочените
аргументи са в съгласие с известното ни за библейския Гомер – първородният син на Яфет
– родоначалникът на индоевропейците. И още нещо: и камирци, и кимери обитавали някога
Източна Европа. Това обаче било в съвсем различни епохи.
Сега вече можем да се върнем към нашите възрожденски източници и да кажем, че
записаното в тях и за гомерите-кимери, и за Илирик, и за Болг може да намери своето
логично обяснение и че те биха могли да бъдат свързани в единна и непротиворечаща си
система. Така стигаме до следната картината.
До VІІІ-VІІ в.пр.Хр. кимерите обитават степните области на северното
Причерноморие и Приазовието, когато са изтласкани от нахлулите тук скити. Една част
попадат на Балканите и не е изключено някои от тях да са достигнали и заселили Илирия.
Допускам това да е станало повод за появата на цар Илирик в българските възрожденски
източници, като предводител на кимерите-победители, заселили Балканите. Следващите
изброени владетели – Бладилий, Колад, Болг и Лила са останали да управляват тук..
Не можем да бъдем сигурни, доколко Болг следва да бъде свързван с тези събития,
или пък с келтското нашествие от ІІІ в.пр.Хр. Понастоящем се приема за установено, че
единият от предводителите на келтите, нахлули на Балканите през 280 г.пр.Хр., е носил
името Болг. Доверим ли се на цитираните възрожденски източници, Болг е оня владетел, по
чието име народът му бил наречен болгари. Както отбелязах, за него се твърди, че бил син
на Коледа и че царувал през VІІ в.пр.Хр. Тогава излиза, че името Болг са носили не един, а
двама различни владетели – първият, свързан с кимерите на Балканския полуостров през
VІІ в.пр.Хр., а вторият – предводител на келтите, нахлули на Балканите през ІІІ в.пр.Хр.
Така виждам нещата с кимерите. Колкото до камирците, на историята им ще се спрем
малко по-надолу.
Още в самото начало казах, че колкото и да е популярен днес, Коледа е почти
неизвестен за световната митология и история. Затова започнах изследването си от
възрожденските ни източници, в които Колад или Коледа е представен за владетел на
народа, приел по-късно името българи. От същите източници знаем, че през VІІ в.пр.Хр.
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Коледа е царувал на Балканите или някъде из Източна Европа – там, където са се
разпръснали кимерите след скитската експанзия. Затова не е за пренебрегване, че следи от
неговото име са достигнали до наше време точно по тия места. Така например, през
средновековието на територията на днешна Украйна са съществували гр. Коляжин, днес с.
Коляжиное в Житомирска област и гр. Коляжен в Киевското княжество. Колодня е град в
Смоленска област, а в Полша попадаме на гр. Коляджег. Древното име на днешна Мангалия
е Калатия, а пристанището с това име, като по правило представяно за гръцка колония,
възниква много преди появата на Исус и на християните – около VІ в.пр.Хр.
Днес науката знае твърде малко за древната история на кимерите, включително и за
тяхното почти хилядолетно пребиваване в степите на Северното Черноморие и
Приазовието. Сведенията за тях, които имаме благодарение на античните гръцки и
асирийски хронисти, започват едва от времето на скитската експанзия по тези земи и
последвалата миграция на кимерите в Европа и Мала Азия. В нашата научна литература
почти нищо не се коментира за усядане на кимери на Балканите. А в световната
историография се е наложила порочната теза, всичко свързано с историята на народите от
тая част на света да се свързва с името на късно дошлите скити. Като че ли преди тях други
народи тук не са живели. И това включва събития, станали повече от две хилядолетия
преди появата на скитите тук. Още по-остро и гротескно стои въпросът с античните гърци.
Нужно е да изясним доколко скитската митология и култура са изключително скитски? Или
подобно на гръцката и келтската култура и митологии, тя представлява нещо сборно, като
включва и тези на живелите преди тях по тези земи кимери. Това може да е засега само
една догадка, но я намирам за перспективна в нашата работа и смятам, че трябва да бъде
проверена.
Ядро на скитската митология е т.нар. генеалогичен мит – митът за възникването на
скитския народ. Известни са пет варианта на мита, достигнали до нас, като за по-голяма
яснота ще се спрем накратко на всеки един от тях. Два от тях са описани от един автор и
това е самият Херодот. Още по негово време са били записани две различаващи се версии
за обясняването на уж едно и също събитие – възникването на скитската народност. Найинтересното за работата ни е името на единия от братята, станали родоначалници на народи
– Колаксай или Колакс, което се среща в две от версиите. Безспорно, това име ни привлича
най-вече с видимата си близост до името на Коледа. И най-малкото поради това следва да
отделим нужното внимание на въпроса със скитската генеалогия. Затова нека накратко да
се запознаем с посочените генеалогични варианти и да видим докъде биха ни отвели те.
1. Първа Херодотова версия – разпространена в скитска среда
Зевс
Липоксай
- авхати
+
> Таргитай
-- синове Арпоксай -- - катиари и трапсии
дъщеря на Бористен
(първи човек)
Колаксай
- паралати
(бог на р. Днепър)
2. Втора Херодотова версия – разпространена сред елините по колониите на Понта.
Зевс ‒

‒

Херакъл
Агатирс
- агатирси
+
> синове Гелон
-- народи - гелони
жена-дракон
Скит
- скити
(живее в пещера)
Припомням, че Херакъл е син на Зевс и Алкмена – смъртна, земна жена.
3. Епиграфски генеалогичен мит.
Аракс

Ехидна
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(речен бог,
(дъщеря на Аракс)
Агатирс
- агатирси
вероятно р.Волга)
+
> синове Скит
-- народи - скити
Зевс
Херакъл
Ехидна е хтонично водно същество – дъщеря на Гея и Понт със змиеподобен облик,
майка на чудовища, обитаваща пещера.
4. Версия на Диодор Сицилийски.
Зевс
+
>
дева-дракон

Скит ----------

синове Пал
Нап

-- народи - пали
- напи

5. Версия на Валерий Флак
Юпитер
+
>
---------------------- синове Колакс -- народи ---------нимфа с
Авх
полуживотинско тяло
(родена от Гея)
Нека сега обсъдим изложените пет версии на генеалогичния мит за скитите и
потърсим някакви изводи и обобщения.
С известни уговорки можем да приемем един общ модел при различните варианти на
генеалогичния мит. Той е представен като йерархизирана структура, състояща се от четири
субординирани подструктури (звена), описани като четири последователни поколения: 1.
Първото поколение заемат
божествените демиурзи; 2. Следва първият човек с
полубожествена природа, но смъртен като хората. 3. Третото звено се заема от синовете
родоначалници, представени като епоними – трима или двама. 4. Накрая идва ред на
произлезлите от тях народи.
Тази четиризвенна структура най-ясно проличава при първата Херодотова и при
Диодоровата версии, докато при останалите не е така очевидна. Ако обаче приемем
забележката на Д. Раевски, че в случаите с Херакъл е „прескочен” неговият всеизвестен
небесен произход като син на Зевс, нещата си идват по местата и звената отново стават
четири. С това проблемът отпада във втория вариант на Херодот и в епиграфския, остава
единствено в най-късния – на В. Флак. Но и тук родоначалието – Юпитер и нимфа (с
полуживотинско тяло) и имената на вписаните двама сина, ни отпращат към вече позната
схема. Името на Колакс може да се приеме за вариант на Колаксай, а това на Авх ни
напомня за авхатите – известните потомци на Липоксай от първата версия на Херодот. И
тези общи допирни точки ни позволяват да вместим генеалогията на В. Флак сред
останалите четири варианта. Тъй структурата на генеалогичния мит на скитите се оказва
сходна и в петте ни известни варианта.
Така стигаме до големия въпрос, защо в три от вариантите откриваме, както се и
очаква, името на Скит, а в останалите два то отсъства? Нали обсъждаме възникването на
скитския народ? И защо тъкмо във вариантите, в които срещаме името на Колаксай
(Колакс) Скит липсва? Изобщо скитския произход ли третират тези варианти и ако не, то
тогава чий друг произход? Кой е Колаксай и какво се крие зад това име, наподобяващо
името на търсения от нас Коледа? В края на краищата, възможно ли е зад двата типа
генеалогични варианти да стои родоначалието на един народ, или става въпрос за две
различни родоначалия на два различни народа? За единия можем да сме сигурни, че това са
скитите, но кой е тогава другият?
Изследвайки името на тримата братя Липоксай, Арпоксай и Колаксай, Д. Раевски
обръща внимание на общата втора част в техните имена – „ксай”, която на ирански език
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означава „цар”, „владетел”. Колкото до първите части на имената, авторът твърде свободно
приема, че те могат да бъдат интерпретирани съответно като „планина”, „дъно” и „слънце”
или „небе”. Така той превежда имената съответно като „Цар-планина”, „Цар-дъно” (на
воден басейн), т.е. „Воден цар”, в смисъл на подводен или на подземен владетел и „Царслънце”. И така, името на интересуващия ни Колаксай означава „Цар-слънце” или „Царнебе”, т.е. Небесен цар или Небесен господар, какъвто е бил и Коледа.
Много размисли около етническата си обвързаност предизвиква името на Папайос
Химерогенес, т.е. Папай (Бабай) ‒ родоначалник на химерите. Това е гръцкото име на
титанида Пайаписа Кахья от арменската митология, с когото воюва в Кападокия
легендарният герой и родоначалник Арам.187 Добре известно е, че Папай е скитското
съответствие на гръмовержеца Зевс. Видяхме, че и в петте версии на скитския генеалогичен
мит Зевс заема самото начало на генеалогичната верига. Сега разбираме, че с него е
свързана появата и на химерата. По-горе отбелязах, че в лицето на чудовищната химера
разпознаваме старите обитатели на Северочерноморските степи ‒ кимерите-кимерийци.
Оттук следва, че не само скитите, но и кимерите имат за родоначалник Зевс-Папай. Но
тогава чий бог е гръмовержецът Папай? На скитите, както ни уверява скитската митология,
или на кимерите, както допуснахме по-горе? И още нещо, химерата има за родители Тифон
и Ехидна. Знаем, че тя е майка на поредица страшни чудовища. От епиграфския вариант
научаваме, че Ехидна е майка на синовете Скит и Агатюрс. Те обаче не са чудовища и ние
се питаме, как така изведнъж тя е станала майка и на синовете-родоначалници? Химерата,
т.е. кимерите произлизат от Папай Химерогенес и Ехидна, но според епиграфския
генеалогичен мит произлизат от Ехидна и Херакъл – синът на Зевс, който води
родословието и на скитите. Тогава скити и кимери се оказват с едни и същи родители и би
следвало да са в най-близки родствени отношения помежду си. Това обаче никъде не е
отбелязано. Чии родители са при това положение Зевс и Ехидна? Или скитите са си
присвоили родословието на заварените кимерийци?
Да видим докъде ни отведе проучването върху скитската митология. Налице са два
типа версии за произхода на скитите, при първия от които те не се споменават. Във
версиите, при които скитите са включени в основната генеалогична схема, прави
впечатление хетерогенния в етническо отношение състав на обсъжданите народи. Тук
наред със скитите откриваме също агатирси и гелони. За произхода на първите липсва
еднозначен отговор, но ние ги разпознахме като завърналите се от Египет агачири - „хората
от дърветата”, забягнали там във връзка със събитията около потопа. След завръщането си
те дали египетското име Ра на р. Волга.188 Неясен се оказва произходът и на т.нар. гелони.
Коя е причината, за да бъдат свързвани в едно тези толкова различни по етническата си
принадлежност народи? И защо скитите са поставени в тяхната среда (на агатирси и
гелони), след като е добре известно, че са се появили в Източна Европа едва на границата
между VІІІ-VІІ в.пр.Хр., като преди това са обитавали земите на Средна Азия или Сибир?
Всичко това води до неизбежния извод, че т.нар. скитски генеалогии в
действителност може и да не са скитски. А това да са генеалогии на „изчезналите” кимери.
Или по-вероятно част от известните ни пет версии. В този смисъл т.нар. „скитска”
митология представлява нещо сборно, подобно митологиите на гърци и на келти, включили
в състава си и митологиите на народите, живели в миналото по същите земи, заселени от
тях. В това няма нищо странно – същия погрешен и порочен подход понастоящем виждаме
да бъде налаган от учените ни и по отношение на траките по нашите земи. Ако съм прав,
това означава, че скитската митология включва в себе си и неизвестната днес митология на
разпръсналите се из цяла Европа кимери. Може би по този начин легитимираме правото на
съществуване на кимерийска митология? А с това и кимерийския произход на КолаксайКолакс? Защо не и на калипидите-халиби? Същото вече приехме и за цар Колад, заселил
Илирия. Никой не може да отрече общия корен на имената Колаксай, Колакс, Каледа,
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калипиди, халиби. За Коледа обаче знаем, че е баща на Болг. Тогава, може ли да се открият
допирни точки в генеалогиите на българи и „скити”?
Да си припомним майката на Таргитай от първата Херодотова версия. Тя е
представена като дъщеря на Бористен – богът на р. Днепър. Нека сега да се вгледаме в
митологията на волжките българи, тъй както те са я представили в сборника летописи
„Джагфар тархы”. Така ще открием, че река Днепър те са наричали Бури-чай, по името на
алпа вълк Бури и на неговия брат Тун-Бури – алп на подводния свят. Бури е един от найпопулярните и важни алпи в българската митология – алп на войната и победата, на луната
и лова, но също на възмездието и справедливостта. Той бил покровителят на българския
народ. Негова съпруга била алпът на реките и езерата – Су Анасу. Тяхна дъщеря била
красавицата Аби, наричана също и с името Бойгала. Тя била женски алп на водните
животни (риби, китове, тюлени) с вид на огромна риба. От любовта ѝ с алп Боян (Аудан) тя
родила малкия Иджик, който вече бил човек и представлявал първият българин. Това бил
Джам-Иджик – създателят на първата българска държава Идел и основоположник на
първата българска династия, наречена Имен по името на баща му Боян Имен.189
Преди да сме представили генеалогичната схема, подобно на тази при скитите, нека
направим няколко кратки, но важни разяснения. По мнението на съставителите на
сборника, алп Самар е идентичен с гръцкия Зевс, а алп Боян Имен или Аудан – с героя
Херакъл.190 Красивата Аби е познатата ни вече прамайка на българите Камир Аби, майка ѝ
Су Анасу е легендарната река Дулосу, идентифицирана с днешната р. Тола, приток на
Селенга, в Монголия. Колкото до майката на Аудан, това била Ашна – алп-бий на
растителността и само с божествената си природа тя се отличавала от прекрасната Алкмена.
А ето и самата схема.
Алп Самар (Зевс)
+

> Боян (Аудан, Херакъл)

алп-бий Ашна
> Джам-Иджик

-- българи

+
алп Бури (Барис)
+

> Аби (Камир Аби, Бойгала)

алп-бий Су Анаси (Дулосу)
И така, какви изводи следват? Първо, като цяло схемата на българския генеалогичен
мит почти изцяло възпроизвежда обобщената схема при скитите. Първото ѝ звено е изцяло
божествено и в него отново откриваме небесния гръмовержец Зевс, наречен тук Самар. Но
наред с двамата бащи, сега откриваме и имената на майките на героите от второто звено
(поколение). Това са женските алпи Ашна и Су Анаси. Второто звено включва дъщерята на
Бористен – Аби, което име е напълно еднакво с името Апи, както е записана тя от Херодот.
Нейният любим е известният ни Боян Имен (Аудан) и забележете, по мнението на
съставителите на сборника, той е идентичен точно с Херакъл ‒ същият, който заема второто
звено и в скитската генеалогична верига. И независимо от божествения си произход,
двамата имат съдбата на смъртните земни герои. Така обнадеждени достигаме до третото
звено. Тук мястото на Таргитай е заето от Джам-Иджик, но и той вече е човек и тъкмо като
такъв е родоначалник на народ от земни хора. Това обаче не са скитите или някой друг
народ, а старите българи.
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Нека приключим работата си по генеалогичния мит с легендарния баща на деватадракон – майката на Таргитай. Това, както пояснява Херодот, бил богът на р.Днепър,
известна сред гърците като Бористен.
Името си реката води от Борей ‒ северният вятър в гръцката митология. Гърците си
представяли Борей като едър, брадат и космат крилат бог. Смятали, че живее в студената и
мрачна Тракия. Той можел да се превръща в жребец и като такъв имал многобройно конско
потомство, родено от връзките му с ериниите, харпиите и кобилите на атинския цар
Ерихтоний. Имал двама сина – Зет и Калаид – участници в похода на аргонавтите.
Това е накратко историята на Борей и няколко са за нас интересните моменти в нея.
На първо място това е неговата родина. Елините са смятали, че това е Тракия, но дали са
били прави? Защото студена и мъглива в техните представи е родината на чудовищната
химера и страната на кимерийците. Това, както знаем, са северочерноморските степи. Нали
точно там тече Бористен – реката на Борей? Второто интересно нещо за нас е явната връзка
на Борей с конете и по-точно неговото богато потомство от коне. Смятам, че това описание
не е случайно и че то също ни ориентира към северночерноморските степи – родината на
първия опитомен кон. Накрая, особено силно привлича вниманието ни синът на Борей –
Калаид.191 Не толкова с неговата история на аргонавт, а с името си. Защото в цялото ни
изследване дотук за пръв път попадаме на име, толкова близко до това на Коледа.
Намирам за показателно, че дедите ни са наричали гръцкия Бористен (Днепър) с
името Бури-чай. Според легендата, описана в „Джагфар тарихы”, патрон и покровител на
българите бил алпът-вълк Бури. Поради това те имали за символ вълчата глава и я носели
изрисувана върху своите знамена. Затова нарекли знамената си „булгар”, т.е. „вълча глава”
или „черна глава”, откъдето приели да се наричат със същото име - булгар или българи, с
други думи – „вълчи хора” или „черни хора”.192 Така по името на Бури – вълк или булг ‒ те
станали българи. Затова смятали, че имат за своя прамайка дъщерята на Бури – Камир Аби.
И пак по неговото име р.Днепър те наричали Бури-чай. С други думи, в случая с
легендарния баща на девата-дракон, както и със самата нея, имаме съгласуване между
техните български и гръцки или скитски имена: Борей и Бури, съответно Бористен и Буричай. Както вече посочихме, подобно съгласуване откриваме и между имената Аби и Апи.
Бористен има дъщеря Апи, т.е. Камир Аби, а Борей – син Калаид. Явно, говорим за родство
между Апи, т.е. между майката-родоначалник на българите, и аргонавта Калаид – един от
малцината известни ни митични герои, чието име кореспондира с това на Коледа.
Сходството в генеалогичните схеми на скити и българи обаче не е само принципно.
До голяма степен то е дословно, след като и в двете генеалогии откриваме и Зевс, и бога на
Днепър с неговата красива дъщеря, наричана по един и същ начин Апи или Аби, и героя
Херакъл. Аби е прародителката на българите, известна и като Камир-Аби. Така в схемата
включваме и името на камирите, за да достигнем и кимерите. Единствено се разминават
имената на първите хора. Но има и още една съществена разлика. Във всички варианти на
скитския генеалогичен мит този земен родоначалник има обикновено трима сина. В
„Джагфар тарихы” положението е съвсем друго. Тук е посочен само един потомък – този,
който е наследил царската власт и чрез който династичното родословие продължава. Така
достигаме до наследника на Джам – Ал или Бал, след него – Кан, Ит и останалите
владетели от Именската династия.193 И тук ставаме свидетели на нещо изумително, което
не срещаме в нито един от петте варианта на скитския генеалогичен мит. Ето за какво става
дума.
Подредете имената на първите четирима владетеля от българската Именска
династия, по реда на тяхното управление. Това са Джам, Бал, Кан и Ит. А сега да си
позволим малко езикова еквилибристика. Към името на първия да прибавим в началото му
една гласна, тъй както се практикува в немалко семитски и тюркски езици. Да прибавим
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гласната А и редуцираме трудно произносимото за евреите звукосъчетание ДЖ, като го
опростим в Д. Така получаваме името Адам. По същия начин да поставим пред името на
втория български владетел Бал гласната А и след това да го „семитизираме”, заменяйки
съгласната Б с В, както правят това евреите, а и множество други народи. Сега стигаме до
името Авал или за по-благозвучно – Авел. Малко му е необходимо на Кан, за да се
превърне в Каин. А на Ит, поставим ли за пълнота и благозвучие в началото му звука С, би
се превърнал в Сит.
Така имената на първите четирима български владетели от Именската династия се
трансформират в имената на библейските патриарси – на първия човек Адам и на неговите
трима сина. И сякаш да се уверим в наблюдавания паралел, след името на Кан е записано:
„По времето на царуването му част от иделците отишле на изток”. Също като прогонения
от Господ братоубиец Каин, изкупил греха си в далечната източна страна Нод. Наистина, в
летописите никъде не се загатва и думичка за някакво братоубийство, но конкретният грях
не е най-важното, когато крайният резултат е ясен и е един и същ. Наред с това, от текста в
летописите научаваме и нещо, което в Библията не се коментира – етимологията на думата
Балкан, като сбор от имената на Бал и Кан. Така Ит нарекъл величествения Урал в чест на
предходниците си. Ако сега си позволим да извършим същото действие, с тази само
разлика, че променим последователността на двете имена, то тогава бихме получили
ужасяващото Кан + Бал, т.е. канибал. Разбира се, че е много вероятно това да е плод на
случайност. Извеждането на първо място на името на „лошия” Кан (Каин) обаче ни кара да
си мислим, че дори и малко, все пак е възможно новата дума да сочи конкретния грях на
Кан. Във всеки случай думата канибал е с неуточнена етимология. А и табуто върху
човекоядството е един от първите отличителни белези за развитието на обществото след
ерата на дивачеството.
За пореден път набедените за фалшификат летописи ни изумяват със своята пълнота
и осведоменост. Трябва да признаем, че Фархад Нурутдинов е казал много неща, пред
които световната наука мълчи. Виждаме как „Джагфар тарихы” ни отведе до самата Библия
и след казаното за Нау-Ной, сега научаваме и за първия човек Джам-Адам. И тук
библейският Адам е първият човек, както Джам-Иджик, чиято поява на бял свят е божие
дело. С това предлаганото в летописа родословие надхвърля всичките ни очаквания. То не
само е почти неразличимо от „скитското”, но наред с това директно кореспондира с
библейското. В този смисъл предлаганата в сборника схема обединява в едно българската,
скитската и библейската генеалогии. Откриваме и мястото на камирите в генеалогичната
верига. Те са представени от своята прамайка Камир-Аби, като по този начин стигаме до
връзката камири-българи. Идентифицирането на скитската Апи с Камир Аби потвърждава
и нашата хипотеза, че т.нар. „скитска” генеалогия и „скитска” митология принадлежат на
по-древните кимери и на още по-древните камири. Освен това, казаното в „Джагфар
тарихы” ни помага да разберем странната на пръв поглед ситуация, свързваща в едно
българския етноним с представата за пещерата-долмен, тъй както я срещаме в названието
гилгал на каменната могила у шумери и ханаанци, на целебната пещера Булгар, дала
началото на българския род според „Сказанието за дъщерята на кана”, а сега и на
изкуствените пирамиди Балкани.
Изправени сме пред странна ситуация. Веднъж Балкан се използва като име на
планина. Втори път, отново от „Джагфар тарихы” научаваме, че същото название носят и
изкуствените пирамидни насипи с кухина във вътрешността си, напомнящи за устройството
на долмена. В първия случай знаем начина, по който е получено името Балкан и разбираме,
че то е съставно и свързва имената на двама последователно царували български-именски
владетели – Бал и Кан. Така стигаме до въпроса, поради каква причина и изкуствените
пирамиди-долмени носят същото име като планината Балкан? Дали и в този случай то е
съставно и ако е така, по каква логика тези две имена се свързват и при изкуствените
пещери?
По-горе посочих сходството между имената на първите четирима българскиименски царе и тези на библейските патриарси-родоначалници – Адам и тримата му сина.
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Опирайки се на тази връзка, бих могъл да разширя хоризонта на изследването си, ако
приемем, че Бал и Кан са не само двама български царе, но и такива, свързани в кръвнородствена връзка. А освен това е загатната и идеята за това как единият образ измества и
заменя другия. Да си припомним и хипотезата на К. Найт и на Р. Ломас и по-точно ролята
на долмена като място, където се осъществява прераждането душата на мъртвия владетел в
телцето на новороденото. Не символизира ли изкуствената пещера свързването на стария
и новия владетел в едно цяло, подобно името на планината Балкан, получено от свързване
имената на Бал и Кан? И не изразява ли именно тази връзка общото име Балкан? Тази
хипотеза подсказва откъде водят името си пещерата Булгар и шумерското гилгал, т.е. какво
прави името ни в обкръжението на подобни думи, а също и това на българската канска
династия Дуло. Така теорията на двамата британци предлага правдоподобно обяснение за
появата на корена на българския етноним в мегалитните паметници и връзката на дедите ни
със сакралните тайнства от древната епоха. И същевременно свидетелства за
автентичността на източниците, коментиращи темата. Това се отнася и за „Ведата” на
Веркович, и за „Историята” на Джагфар, и за „Сказанието” на Микаил Бащу – все наша
родна, българска книжнина. И все забранявана, отричана и унищожавана. Но винаги
оцелявала!
Въпросът с българската генеалогия има и друга страна. Казахме, че майката на
Джам-Иджик и на българите се наричала Камир-Аби, известна и с името Бойгала, а
народът, произлязъл от нея, наричали камирци. Пак от „Джагфар тарихы” научаваме, че
хунобългарите произлизали от Иджик – синът на Боян Имен. Боян бил прочут със своето
безстрашие и бил единственият, който не се плашел от змейовете в реката Амул, по чиито
брегове живеел народът имен. Поради това именките го избрали за свой предводител.
Тогава той приел тяхното име и се нарекъл Боян Имен. Когато остарял и синовете му го
напуснали, той осиротял. Бог обаче го съжалил и изпратил при него една огромна риба,
която му родила най-малкия му и любим син Иджик.194 Когато пораснал, Иджик повел
именските мъже и те се заселили при планината Хон. Тук те си взели за жени и се сродили
с китайските тюрки. Така възникнал народът хон, т.е. хунобългарите. В „Сказание за
дъщерята на кана” се казва, че Боян не бил обикновен елбир, а се родил като истински алпЗвезда – син на Слънцето и на Луната. На небето, само сред нощните звезди, му било
скучно, затова той слязъл на земята сред хората от най-бележитото племе имен и застанал
начело на именките. Казва се още, че от любовта му с чудната риба Бойгала се родил наймалкият му син Иджик.
Дотук разполагаме с три версии за родословието на хунобългарите. За техен
родоначалник се приема легендарният Иджик, известен още и като Джам-Иджик. Той имал
за баща алпа-певец Боян Имен, наречен така по името на именките, на които станал
владетел, а майка му била рибата Бойгала. Това било другото име на спомената по-горе
Камир-Аби, от която произлизали камирците и българите като техни потомци. Други
потомци на камирците и родственици на българите били самарците (шумерите), асите и
кимерите. Така според волжко-българските източници, именки, камирци, кимери, шумери,
аси, хуни, българи и други някои народи били родствени помежду си.
Още нещо в тази връзка. Народът, произлязъл от Камир Аби, са древните
предпотопни камирци. Слизайки на земята, алпът Боян се заселил при именките. Тук Камир
Аби и Боян имат сина си Иджик. И това предполага две възможности. Или че именки и
камирци са един и същ народ, или сливането в свещен брак между двамата означава
сливане и между техните народи. Само тъй можем да си обясним встъпителните думи, с
които започва сборникът: „Началото на нашите начала е в племената имен и синд”, имайки
предвид пояснението: „Камирците са клон на синдийците”.
По-конкретно данни за миграцията на именките на изток откриваме отново в
сборника „Джагфар тарихы”. В том ІІІ и по-точно в главата за българските царе от
Именската династия, както си спомня читателят, срещу името на третия по реда си
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български-именски владетел – Кан, е отбелязано: „(13 хил пр.н.е.) При неговото царуване
част от иделците отишли на изток”. Къде по-точно се заселили тези българи-именки,
научаваме от том ІІ на сборника. Истинската причина за миграцията се оказват вътрешни
междуособици в държавата. Тогава една група иделци забягнали в Америка, друга – в
Северен Китай под името сянбийци (от синдийци) или хуни, трета група уседнала в Средна
Азия, четвърта – в Северна Индия, а пета - в Близкия Изток.
Оказва се обаче, че посоченото разселване на българи-иделци по различните краища
на древния свят съвсем не е единственото, а само първото. Няма подробно да се спирам на
този въпрос, но е важно да отбележим и второто мащабно разселване, станало при
управлението на шестия български-именски цар Улят или Лут (Х хил.пр.Хр.). Тогава
българи начело с племето себер (или дебер) напуснали Идел и заселили днешните земи на
Украйна, Балканите, Месопотамия, Близкия Изток, Египет и Крит.195 Живо свидетелство са
многобройните топоними, етноними, срещани в Средна и Централна Азия, Индия и Китай,
изградени върху имената на именки и камирци.
На първо място това е известният Имеон. В литературата планината се идентифицира
със съвременните Памир и Хиндокуш. В действителност някогашният Имеон е включвал
освен Памир, но и Тян Шан, и западните части на Хималаите, както доказа това Д.
Димитров. Забележете сходствата: Камир и Памир или пък Имеон и Хималаи. Химават е
името на бога на величествената планина, обитавана в древността от културните йакши и
пишачи. Негова съпруга е божествената Менаки (отново сходство с именки), а тяхна
дъщеря е самата Парвати – съпругата на Шива, известна и с името Кали.196 Пак тук, в
обкръжението на бог Кубера попадаме и на небесните киннари, познати ни и като кимнари
- име близко до това на кимерите. В Китай и днес срещаме древните некитайски народи яо
и мяо, известни с названията мин, мен или кимен и монг, амои или гаме. Не е маловажно,
че произходът им се свързва с Жълтия император и неговия внук Джуан Сю, царували в
далечното ІІІ хил.пр.Хр. И пак в Китай откриваме народа И или аси (ачже) - други древни
европеидни обитатели на Поднебесната империя, чийто произход се свързва направо с Фу
Си – първият китайски легендарен император. Може би не е за пренебрегване и
наименованието носу на същите аси, защото то ни отпраща към по-късните осуни –
червенокоси и зеленооки европеиди, обитавали Централна Азия. Тези аси са наричани
народът на „стрелеца И”, в когото не е трудно да разпознаем стрелеца Жи Учек от
„Сказание за дъщерята на кана”. Защото двамата юнаци не само са изявени стрелци, но в
стремежа си към слънцето и двамата го бяха обсипали със своите стели. Единият
прострелял гарваните на девет от десетте слънца, изгрели над земята, а другият, приел
слънцето за своя любима, тръгнал да го гони и изчезнал навеки, оставяйки в печал и
осиротял родния си баща – Боян Имен. (к. 101-129). Този блуден Жи Учек откриваме като
стрелеца И на самия бряг на Жълто море. И това се е случило още преди да се е родил
малкият Иджик.
Да не забравяме и мон-кхмерите в Индокитай, в Южен Китай и Североизточна
Индия. Името им има същия корен като на именки и кимери. Да припомним имената и на
северните монголи и манчжури, на тангутите-миняги и китайците-монгори.
Освен на изток, следи от имената на именки и камири-кимери откриваме и по местата,
откъдето според „Джагфар тарихы” са тръгвали бежанците българи-иделци в Приуралието,
както ги откриваме и в Двуречието в една много древна епоха. От „Сказанието” и волжкобългарските летописи знаем за добрия алп Карга – благодетелят на хората и че неговото
друго име е Симбир. То е в пълно съзвучие с названието цимбри на кимерите от Източна
Европа и специално по Поволжието. Затова тук, по високия бряг на р. Волга, откриваме
стар български аул с името Симбирск (днешният гр. Уляновск), непосредствено до добре
известния от историята ни гр. Самара (днешен Куйбишев), дал на България знаметосветиня – символ на българското опълчение и на най-патриотичната част от епопеята,
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свързана с Освободителната война (1876-1878). Същото име Симбир носи легендарната
планина, където според преданията е живял благодетелният Карга-Симбир.197 Можем да
допуснем, че пак от тук води името си и необятният Сибир, позовавайки се на известната
езиковата трансформация между звуците Б, М и МБ.
Името Симбир, само че видоизменено като Зимбир, откриваме в един от петте
предпотопни града на Шумер. Откриваме и характерната за Карга-Симбир обвързаност със
слънцето. Оказва се, че този град Зимбир е управляван направо от бога на слънцето – Уту.
По-късно, някъде през първата половина на ІІ хил.пр.Хр. попадаме на близко име – този
път в Северна Месопотамия, в държавата Мари. Името на един от владетелите ѝ – Цимри
Лим, както се вижда е твърде близко до това на споменатите цимбри-кимри. И тези два
примера подсказват, че казаното за миграциите на именки и камири-кимери разполага все
пак с някакви аргументи.
И така, имената на именки и камирци откриваме далече на изток, чак до найизточните части на азиатския континент. И то в една крайно отдалечена епоха. Ето защо,
много е вероятно, че разпространението на мегалитната култура е дело на заселилите се тук
именки и камирци, изхождайки от казаното за изкуствените пирамиди Балкан и от
археологическите данни относно датирането на мегалитите на територията на днешна
Индия. Допускам, че по подобен начин стоят нещата и на запад.
Известно е, че мегалитите по европейското атлантическо крайбрежие са едни от найдревните, още от ІV-ІІІ хил.пр.Хр. Някои от обектите, като Стоунхендж или Нюгрейндж,
дори се смятат за уникати. Затова естествено е да потърсим населението, което ги е създало.
Британските археолози наричат това население Grooved Ware People, т.е. „майстори на
керамиката с нарези” и за нас е важно да сме наясно кои са тези мегалитни хора. Излишно е
да казвам, че засега науката не е отговорила еднозначно на поставения въпрос.
Понастоящем все повече автори обръщат внимание на т.нар. туаха де Данан или племето на
богиня Данан. В предания и легенди някои от най-известните мегалитни обекти на
островите се свързват с богове и герои именно от този най-популярен за келтската
митология народ. Без да се спирам подробно на темата, само ще изразя дълбоките си
съмнения, доколкото народът дана са едни от сравнително по-късните заселници тук.
Според известната „Книга на завоеванията”, Британия е била обект на пет заселнически
вълни и споменатите туаха да Данан са едва предпоследната. Неслучайно специалистите
говорят за старо и младо поколение божества, като обожественият народ дана принадлежи
към младите. Ето защо ми се струва невъзможно тъкмо този народ да е свързан със
строителството на мегалитите от ІV-ІІІ хил.пр.Хр. Логично е да насочим вниманието си
към някои по-ранни жители на островите. Знаем, че известната ни стара генерация
божества се представя от т.нар. фомори. Те се смятат за коренни жители на островите и се
споменават като народът, с който се сблъсква при пристигането си в Ирландия още първата
от петте вълни завоеватели, водена от легендарния Партолон. Името фомори е близко до
това на библейския Гомер, до гомерите, гамарите и камирите и можем да се запитаме, не са
ли точно те най-старите заселници на Британските острови? Основания за подобна
хипотеза не липсват.
За фоморите се твърди, че са обитавали островите преди заселниците от петте
легендарни миграционни вълни, много преди келтското заселване тук. Като оставим
настрана екзотичния им външен вид, тъй както са описани – еднооки, едноръки и
еднокраки, особен интерес представлява обвързването им с т.нар. „хора сид” или „героите
от сид”, т.е. с подземните обитатели на хълмовете и пещерите.198 Защото „хълмове” и
„пещери” са точно долмените. Известна е и представата за тях, че те управлявали Ирландия
от своята „стъклена кула”. Каква е тази кула, днес никой не знае, но е известно, че
долмените в Магреба (Северна Африка) са наричани „кулите на мавъра”. Обобщавайки
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дотук можем да кажем, че фоморите са може би най-древните заселници на Ирландия и
като такива са представяни за старата генерация богове. Но по-интересното е, че те биват
представяни като подземни обитатели на хълмове, на пещери и кули, което ги свързва с
Groovd Ware People. Но и това не е всичко. Оказва се, че сред по-късните заселници третата по реда си вълна от нашественици са родственици на фоморите. Тъкмо тези
родственици на фоморите са народът Болг или Фир Болг, както е известен този народ
понастоящем. Явно е, че става дума за народа, идентифициран още от А. Тиери, Раковски и
немалко съвременни наши изследователи с дедите ни. Малко по-горе обърнах внимание на
връзката между българи, кимери и камирци, включително и на общото им родословие.
Затова намирам коментарите за излишни.
Интересни сведения ни дава популярната легенда за крал Артур и рицарите на
кръглата маса. Това е едно значително по-късно английско издание на стара ирландска
легенда и тук искам да обърна внимание върху оригиналното ирландско название на
вълшебния меч на героя Фергус. Защото ако английското му издание – мечът на крал Артур
е известен като Ескалибур или Калибурун (лат.), то на ирландски той се нарича
Каладболг.199 Коладболг като Коледа и Болг от възрожденските ни източници! Дори са
представени в същата последователност, както е при тях. Първо Колад, Коледа – бащата, а
след него Болг – синът. Това е единственият случай, когато срещаме името на Коледа извън
българската митология. А в това, че не става дума за грешка и че няма нищо случайно, иде
да ни увери названието на същия вълшебен меч в уелската митология. Тук той е Каледвулх.
Забележете, ВЛХ, като ВЛАХИ, ВОЛХВИ и ВЛЪХВИ, но и като тевтонското ВАЛАХ –
името на галите, станало нарицателно за населението на Западната Римска империя, т.е.
точно там, където „народ” се обозначава с думата ВУЛГАРИС. Можем само да се чудим,
кой от кого беше заимствал.
На това място ще подкрепя казаното с един антропологичен аргумент.
Междувременно пътят ни отведе до червенокосите, синеоки или зеленооки кимери –
далечните потомци на Камир Аби. Вече споменах, че кум-ар означава светла глава.
Изхождайки от тоя външен антропологичен белег, можем да свържем източноевропейските
кимерийци с осуните-аси от Централна и Средна Азия, а може би и с асите-ачже, носу или
народа И на легендарния пръв император Фу Си, с „червенокосите дяволи” от китайската
история - древните обитатели на Хималаите и Тарим, известни под името сери сред
европейските хронисти или народите ди и жуни от китайските летописи. А към тях да
допълним загадъчните тода от Южна Индия, и червенокосите ирландци от най-западните
европейски предели. 200
Особено впечатляващ е случаят с чернокожите, червенокоси и зеленооки тода от
Сините планини, станали обект на всевъзможни догадки и спекулации, но останали и днес
неразрешима загадка.201 Според мен истината за произхода на този народ лесно може да се
открие, припомняйки си казаното за най-първото преселение на именките по времето на
техния цар Кан, т.е. за библейската история на Каин, или пък за следващото – по времето на
кан Улят. И особено ако припомним малкото известно от небесния пантеон на тода.
Впечатляващо е, че те имат бог на слънцето, наричан Уту, също като у шумерите, и бог на
луната – Син, като при акадите. Този бог Син се среща още и като Хин, Чин, Мачин или
Хон сред божествените пантеони на народите от Централна Азия. Той напомня също за
синдийците-индийци, познати като хини, за тяхната земя Велики Хин или Улуг Хин –
Индия202 ‒ Хинк, според Раковски. Хин наричат и Северозападен Китай и по-точно Източен
Туркестан с Тарим. Но Хин, Син същевременно е другото име на алпа вълк Бури – богът на
луната и родоначалник на българите, както вече установихме. Ето защо в лицето на
загадъчните тода можем да видим далечни потомци на смесилите се с местните чернокожи
Артур. – В: МНМ, Т 1, 108-109.
Гумилев, Л. История народа хунну. М., 1997, Т.1, с. 27, 31, 34.
201
Кондратов, А. Адрес Лемурия. Варна, 1980, 99-103.
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дравиди светлокоси кум-ар, т.е. именки и камирци, и сериозно антропологично
свидетелство за автентичността на набедения сборник.
Определен интерес представлява времето, когато е станало сливането между именки
и синдийци. Надежден ориентир в това отношение откриваме в съобщението, че хоните
станали конници покрай китайските тюрки. Следователно, преди появата на хоните, преди
отделянето на Иджик от именките, те не са познавали коня. Т.е. конят не е бил още
опитомен, когато те са напускали първоначалната си родина, поемайки далече на изток.
Това е станало значително по-рано от ІІІ хил.пр.Хр., когато за пръв път конят е бил
опитомен в степите по Северното Черноморие.
Гледам с резерви на посоченото в „Джагфар тарихы” време, когато са се случили
тези събития. Няма как да приемем, че първото племенно обединение от седем племена –
идел – възникнало преди около 35 хиляди години, че страната Идел се е появила в
далечното ХV хил.пр.Хр., че кановете Кан и Улят, когато се говори за мащабни миграции,
са царували съответно през ХІІІ и Х хил.пр.Хр., че за коне и конница се говори още през
далечните VІІІ и VІІ хил.пр.Хр. Донякъде на помощ ни идва посочената синхронизация
между списъка на първите български-именски царе с библейските патриарси. В този
смисъл допускам, че споменатата миграция на иделските българи съответства на
заселването на Каин в страната Нод. Но когато и да се е случило това, то със сигурност е
преди опитомяването на коня и преди Ноевия потоп. Тази далечна източна страна Нод
идентифицирам точно с Индия.203 Това ни кара да приемем, че появата на най-старите
именки и камири на територията на Индия е свързана именно с това преселение. Жалкото е,
че и при двата списъка не разполагаме с по-конкретно датиране, на което да се опрем. И все
пак мисля, че сборникът летописи предлага нещо рационално, което да поставим за начало.
Смята се, че най-стар мит у българите бил този за саможертвата на алпа-врана –
гаргата-Карга. За да спаси хората от настъпилия студ и мраз, след като злият Албастий
издигнал стена и направил недостъпна за животворните слънчеви лъчи земята,
благородният Бат Терек предупредил Тангра, а пък той наредил на Карга да събори
опасната преграда. В момента, когато стената рухнала, жарките слънчеви лъчи подпалили
нещастния Карга. Той избухнал целият в пламъци, а черната му перушина попадала на
земята и тук се превърнала в горящ гарвановочерен кон-вихрогон.204
В този мит се описва настъпилия на земята студ и мраз поради намаленото слънчево
огряване. Тогава хората започнали да измират от студа и от липсата на препитание, като
оцелели само тези, които заживели в пещери. Тук става дума за последната ледникова
епоха, сковала земята, доколкото никъде по-нататък в текста не се обсъждат подобни
картини. Описаните хора вече са организирани в племе - това се оказва племето имен.
Разбираме, че преди климатичния катаклизъм хората са обитавали селища на открито и че
студът ги е принудил да се завърнат към пещерния начин на живот.
Ако се обърнем към данните от климатологията, ще видим, че последната ледникова
епоха заема времето на късния палеолит: 40 – 9 хил.г.пр.Хр. и съвпада с изчезването на
неандерталеца и появата на съвременния човек – кроманьонеца, известен с името хомо
сапиенс. Краят на последната ледникова епоха не представлява елементарен, едноактен
процес. Известно е, че след първоначалното затопляне и разтапянето на ледниковата
покривка над Централна и Северна Европа около ХV хил. пр. Хр., следват две по-малки и
краткотрайни климатични пулсации на заледяване: т.нар. „по-малък Сребърник” – ново
заледяване, продължило цяло хилядолетие (10500-9400 г.пр.Хр.), а след него и
„миниледниковата епоха”. (6200-5800 г.пр.Хр.)
Трябва да уточним за коя точно ледена пулсация се говори в мита за саможертвата
на Карга. Дали за същинската ледена епоха, или за някоя от последвалите я по-малки
пулсации – по-малкият Сребърник, или миниледниковата епоха? За целта да видим как са
представени нещата в летописите и дали те ще ни позволят да се ориентираме.
203
204
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Преди около 40 хиляди години ледниците, които сковали земята на Приуралието,
постепенно започнали да отстъпват. Според легендата, преди около 35 хил. години хората
започнали да напускат пещерите в Уралската планина и да се спускат към равнините на
Волгокамието. По това време седем индоарийски и синдийски (тюркски) племена се
обединили в мощен племенен съюз, наречен идел, което означавало „седем племена” от ид
– седем и ел – племе. За свой свещен символ и знаме иделците си избрали вълчата глава,
тъй като те имали за свой тотем вълка и вярвали, че водят произхода си от духове с вида на
вълк. Те наричали тотема си Вълк, Бури, Маг-Мак, Син (Чин, Хин, Сян) или Барин. Затова
нарекли знамето си булгар, от булг, което означавало „вълк” или „черен” и ар – „глава”.
Преди около 15 хил. години иделците подчинили съседните племена във Волгоуралието и
създали своята първа държава. Нарекли я Идел по името на племенния съюз, а самият
народ приел името „българи” по това на тотема си. 205 Вече казахме, че пръв владетел на
Идел станал Джам Иджик (14953-19653 г.пр.Хр.) Той бил женен за Танбит, но според някои
източници негова съпруга била Ерги – Чакчак – алп на зазоряването и на семейното
благополучие, вдовицата на благородния алп Карга.206
И пак според легендите, пръв опит за създаването на държава направила
божествената Туран – алп на любовта, гадаенето и природните богатства, щастливата
съпруга на алпа на слънцето Мар. Туран се падала прабаба на Иджик. Тя била майка на
алпите Карга, Самар и Кубар и баба на Боян Имен (Аудан) ‒ бащата на Иджик. Нейната
държава носела името ѝ Туран и имала за столица гр. Ерги, на името на Чакчак. Злите
духове обаче ѝ попречили, като издигнали стената около нейния Туран и така превърнали
царството ѝ в ледена пустиня.207
Да си припомним легендата за появата на първата пирамида с пещера, т.нар. балкан
или както е известна сега – долмен. Тя била дело на Аудан (Боян), издигната в чест на баба
му Туран, с надеждата да му помогне да спечели любовта на любимата му Бойгала (Камир
Аби). В началото строгата му баба отказвала да го изслуша, но след като видяла направения
от него балкан и го харесала, смилила се над нещастния си влюбен внук и му разкрила
тайните на любовта. А в резултат на това се появил малкият Иджик – родоначалникът на
хоните.
Необходимо е да проверим съгласува ли се представената в летописите картина с
данните от палеоархеологията и съвременната историческа наука. За целта можем да
подредим в хронологичен ред едните и другите данни и опирайки се на някои по-ключови
моменти, да потърсим тяхното синхронизиране. Разбира се, по-лесно бихме могли да се
ориентираме, ако започнем работата си от по-известното и по-достъпното и вървим към понеизвестното и отдалеченото. Ще започнем с епохата на Иджик и така да вървим назад във
времето.
Като пръв опорен пункт можем да използваме известното ни за изкуствените могилибалкани. Знаем, че първият балкан е дело на Боян (Аудан) и че резултатът от неговото дело
е споделената любов на Бойгала и появата на Иджик. Могилата-курган с издълбана пещера
можем да разглеждаме като долмен, когато е изградена от камъни. Това ни позволява да
датираме раждането на Иджик с появата на първите балкани-долмени, т.е. на първите
мегалити и налагането на металургията. Това не е ХV хил.пр.Хр., както е отбелязано в
летописите, а съответства на късния неолит и енеолита, някъде около ІV хил.пр.Хр. за
Югоизточна Европа и VІ-V хил.пр.Хр. за Златния балкански енеолит. Смята се, че найранните кургани са точно от тая епоха и са разположени в каспийско-черноморския степен
район. В заключение можем да кажем, че синхронизирането между данните от
археологията и летописите за епохата на Иджик се оказва възможно и то съответства на
енеолитната или края на неолитната епоха през ІV хил.пр.Хр. в Източна Европа. Ако
изходим от обстоятелството, че най-ранните мегалити – т.нар. скално изсечени паметници –
205
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се откриват на Източните Балкани през V хил.пр.Хр., то може да се допусне, че именно
Балканите са рожденото място на Иджик.
В качеството на втори опорен пункт виждаме мита за саможертвата на алпа Карга.
Този пръв, най-ранен мит е явно свидетелство за заледяването на големи части от северното
полукълбо вероятно по време на т.нар. „миниледникова епоха”, заела голямата част от
неолита. В този смисъл митът за Карга локализира събитията в Северна Европа в епохата на
неолита. Главният герой Карга, като син на Мар и Туран, е алп от второ поколение.
Следователно между времето на Карга и това на Иджик трябва да има определен период за
алпите от трето поколение, каквито са родителите на Иджик – алпите Боян и Бойгала.
Иджик е първият смъртен елбир, основател на държавата Идел и ако съм прав, че той е
живял по времето на енеолита, те трябва да са живели през неолита. Саможертвата на Карга
следва да се датира в края на неолита, а неговото раждане в предхождащия мезолит.
Същото датиране би следвало да очакваме и за останалите безсмъртни алпи второ
поколение, каквито са братята му Самар и Кубар (Бабай, Папай). От митологията знаем за
опита на вечно младата и красива Туран да създаде първата организирана държава, преди
тази на Иджик. Знаем, че този опит се е провалил, именно поради издигнатата около
държавата ѝ стена и предизвикания климатичен катаклизъм. От това следва, че преди
описаното в легендите заледяване, климатът през мезолита (ІХ-VІІ хил.пр.Хр.) е бил
благоприятен и е позволявал провеждането на организиран обществен живот.
Климатичните условия обаче са попречили на развитието му. За епохата на мезолита е
известно, че тогава е опитомен вълкът и се появява първото домашно животно – кучето. В
това общоизвестно обстоятелство виждам третия опорен пункт в работата ни, свързан с
опитомяването на вълка и налагането му за тотем на това население. Оттук и появата на
името булгар на народа, приел този тотем и превърнал го в свой символ.
За късния палеолит, чието начало съвпада с последната ледникова епоха, появата на
хомосапиенс и началото на повествованието в „Джагфар тарихы” няма да говоря. Данните
са крайно оскъдни. Трудно ми е да приема, че тогава е възникнало племенното обединение
идел, но истина е, че точно по това време възниква родовата община, заменила стадната
форма на живот при човека. Придържайки се към хронологията в летописите, можем да
допуснем, че това е времето на алпите от първо поколение – на алпа слънце Мар и на
прекрасната Туран, на алпа луна Бури ‒ родоначалникът на хората и на неговата съпруга
Су Анаси и пр. Не може да не забележим общата съгласуваност между данните от
археологията и историята за тази ранна епоха и тези от летописите. Тук няма да
коментирам повече този въпрос, само за прегледност ще представя данните в табличен вид.

алпи І поколение
Мар и Туран,
Бури (Барис, Син)
И Су Анаси (Уран)
късен палеолит
(40 – 9 хил.пр.Хр.)
хил.пр.Хр.)
включва и т.нар.
мегалитите
„по-малък Сребърник”

ІІ поколение

ІІІ поколение

смъртни

Самар и Ашна,

Аудан (Боян) и

Джам Иджик

Карга и Чакчак
Кубар (Папай)

Камил Аби
(Бойгала)

мезолит
(9 – 7 хил.пр.Хр.)

неолит
(7 – 6 хил.пр.Хр.)

енеолит
(6 – 5

включва и т.нар.

поява на

„миниледникова епоха”
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и Танбит
или Чакчак (?)

поява на човека,
възникване на
в рамките на периода
Идел
стадната форма се
заменя от родовата
камирци
община

опитомяване на вълка,
поява на етнонима
булгар и обединението
Туран със столица
Ерги (Чакчак)

неолитна революция,

мит за издигнатата

държавата

стена и Карга,
миграция на
Боян прави първия
иделцитебалкан с пещера

при кан Кан

Тези камирци – потомци на Камир-Аби откриваме далече на изток и в страната Нод
‒ Южна Индия, и на север в Хималаите, и още пò на изток – на самия бряг на Жълто море.
Намираме ги и в южна посока – в Предна Азия и предпотопен Шумер, но и на запад. Тук те
носят името фомори и представляват старото поколение богове на Британските острови.
По-късно към тях се присъединява и родственият народ Фир Болг. А с него тук се появява и
името на Коледа. Само че не като име на бог или владетел, а на всепобеждаващия меч
Коладболг.

5.3. Коладболг, Каледония, Кайласа и Калита
Дотук ползвахме за изходна точка в изследването си историческите податки в четири
наши възрожденски източника и след множество перипетии и обиколки из Европа и Азия,
на изток и на запад, имената на Коледа и Болг ни отведоха на ирландска земя и до
вълшебния меч с показателното название Каладболг или Каледвулх. Ще продължим пътя
си, използвайки меча като нова отправна точка.
Да започнем с латинското име на меча ‒ Калибурун. Смята се, че то произлиза по
името на скитското племе на ковачите – халиби или калипиди.208 Известно е, че халибите
като ковачи на оръжие са създали своеобразна култура на меча. Склонен съм да допусна, че
ритуалните бойни игри са били широко популярни за времето си и че тъкмо от тях водят
произхода си гладиаторските битки и самата латинска дума gladiator (гладиатор), както и
gladius (меч). Това трябва да го имаме предвид, когато търсим обяснението за появата на
поредица думи в латинския език, изградени върху основата на името Коледа: collaudo
(превъзнасям, хваля), callidus (ловък, хитър, буен, но и разумен) или collido (удрям,
сблъсквам един срещу друг). А това потвърждава изказаното мнение, че Калибурун би
могло действително да произлиза от това на Каледа. Още повече като знаем, че то е
равнозначно на името Каладболг.
Без да навлизаме по същество и в дълбочината на проблема за античната металургия,
тук искам само да обърна внимание на обстоятелството, че в думите Калибурун, халиби и
калипиди името на Коледа не е дадено изцяло, както в случая с Каладболг или Каледвулх, а
е редуцирано в кали.
Пак според легендата за крал Артур и неговия вълшебен меч знаем, че той тръгнал в
своя завоевателен поход от най-северната земя на Британия. Това е известната ни
Шотландия, но някога тя се е наричала Каледония. Излишно е да казваме, че зад това име
не е трудно да се разпознае отново името на Коледа. По-интересното е, че и в този случай
то също е представено като съставно и произлиза от израза Caille Daouine. Тук caille се
превежда със значението „горски”, а втората част – daouine като „хора”. С други думи,
изразът означава „горски хора”, както са се нарекли заселилите се в най-северните части на
Британия пикти.209 Тоест и в случая със земята Каледония се натъкваме на същата
особеност, както и с названието на меча Калибурун. В единия случай обаче „кале” е гора, а
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във втория – името на народ, наречен „скитски”, но без да може да се изключи и дори повероятно да е остатък от забягналите тук кимерийци.
Като начало да обърнем внимание на това caille, което означава гора. По подобен
начин стоят нещата и с името на Холандия. То произлиза от holt – „гора” и land –
„страна”.210 Потвърждение на това становище откриваме в българския фолклор и по-точно
в песните от сборника „Веда словена”. Тук гората, където боговете слизат и се събират на
земята, се нарича Калита. И това име е безспорно близко до Каледония и Калатия. Още поинтересно и сякаш да ни убеди, че името Калита е свързано по някакъв начин с това на
Коледа, е другото име на същата божия гора – Златица, напомнящо за божията майка Злата.
По-важното за работата ни е нещо друго – моделът на името Каледония като съставно име.
Още повече, че зададено по такъв начин, то се оказва твърде перспективно за изследване.
Поради каква причина пиктите са нарекли гората Caille? Думата Кайле „гора” ли
означава, или е име на гора? Не зная отговорите на тези въпроси, но примерът с
холандското holt само показва, че въпросът има принципно и по-дълбоко значение и не е за
подминаване. Ключ към изясняване на този въпрос откриваме във „Веда словена” и поточно във второто име – Златица на гората Калита. Какво имам предвид?
Вече разбрахме, че Калита и Златица са двете имена на една и съща гора. Разбрахме,
че това е гората на боговете, където те слизат на земята. Но защо тя носи името Калита.
Това ни го подсказва второто име на божията гора – Златица. За нас, които вече познаваме
божията майка Злата, е явно, че Златица иде от нейното име. Оттук разбираме, че това е не
просто гората на боговете, а гората на Злата майка, на майката на боговете, на Великата
богиня-майка. На английски език злато е „голд”, а студ – „колд”. Видимо двете думи са
близки, но не са ли свързани те и посредством разглежданата тематика. Защото колд
напомня името на Коледа, а по значението си думата отвежда към представата за
настъпващия студ и зима с Коледовия празник. А всичко това се оказва в съзвучие с
представата за златото – подобно на нашите Коледа и Злата майка. Сега вече без
затруднения можем да проумеем и хипотезата на Л. Гарднър.
По-горе се спряхме на описания от него ритуал Звезден огън, зародил се в древна
Месопотамия в зората на шумерската цивилизация. Според традицията боговете Анунаки
приемали като храна лунарния (менструален) секрет на своите божествени съпруги. Това е
първото, използвано от човека психостимулиращо средство, богато на енергия от
митохондриалната ДНК. Тази практика с времето намира разпространение сред първите
огнища на цивилизация и ние я преоткриваме в древната индуистка традиция Шакти.
Смятало се, че това била творческата енергия на божествата, персонифицирана в техните
съпруги. Шакти била израз на съпружеската вярност и на сексуалната плодотворяща страст
– творческа или разрушителна. От тук в тантристкото учение се появява представата за
лунарния секрет – богатата храна на матката като върховна истина, а думата Ritu в санскрит
има същото значение – „истина” (оттук произлиза и думата ритуал). Тези секрети, събирани
първоначално от Богинята-майка, а по-късно от свещените жрици в храма на Богинята
майка, са наричани Кали. По мнението на Л. Гарднър това е напитката на боговете –
нектарът на безсмъртието, обсъжданата по-горе амрита.211 Още Аристотел е писал, че
амрита е продукт, отделян от жените при сексуална възбуда. Съвременните изследвания
потвърждават това.
Дуалната концепция Шакти била отнасяна първоначално към божествената двойка
Шива – Парвати, откъдето и името Кали на божествената съпруга. За нас интересно е
мястото, което те са обитавали, защото то се оказва свещената планина Кайласа.
Забележете, Кайласа, подобно на нашата Калита и на келтското Caille! Така разбираме
произхода на името на свещената гора, по това на Кали-Парвати и учението Шакти.
Разбираме, че и този път изследването ни отвежда в древна Индия. Но разбираме и още
нещо – това, че то ни води директно към Хималаите, защото Кайласа се оказва най210
211
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високият хребет от могъщата планина.212 С други думи, гората или планината носи името
на богинята Кали - тази, която осигурява субстанцията Кали (амрита, „Звезден огън”) на
слезлите в Кайласа небесни богове.
Уточняването на конкретното място, откъдето изхожда името Каледония, а вероятно
и на самия Коледа, е много важно за нас. Още по-ценно е то предвид появата му в песните
на „Веда словена” в лицето на възпятата гора Калита – поредното свидетелство, че
сборникът не е фалшификация, както толкова дълго и с такава страст ни убеждаваха. Освен
това Кайласа е не само планината на Шива и Кали, но и на прогонения Кубера. Тук Брахма
го приравнява към останалите богове за неговото благочестие и го прави пазач на скритите
подземни богатства и господар на северния вятър. Но по-интересното за нас е
обкръжението на Кубера, което той имал на Кайласа.
Това на първо място са познатите ни йакши – водачите на мащабната миграционна
вълна на арийски и неарийски народи, за които писах досега. Но те не са като всички
обикновени завоеватели, а са представени доброжелателно – „чистите хора”, както ги
наричат. Забележете, че същият епитет хилядолетия по-късно е отнесен към българските
богомили, към техните последователи катарите-бугри във Франция. Затова не бива да се
изненадваме от широката известност на йакшите на много други места из Азия, извън
самата Индия – в Тибет, Виетнам, Кампучия и Корея. Редом с йакшите откриваме и друг
клас „полубогове”. Оказва се, че името им кимнари произлиза от индийското kimnaros и
директно ни отвежда към интересуващите ни кимери. Така разбираме, че сред хималайците
част от основните им жители са наши добри познайници: йакши, пишачи и киннаритекимнари. Разбираме общите легендарни, но най-вероятно и исторически корени между
споменатите народи. Прави впечатление близостта между пишачите-балхики и кимнаритекимери. Знаем за общото им придвижване на запад, начело с йакшите-хиксоси. Общото
родословие пък между киннари, пишачи и данави, като потомци на Кашяпа, допълва
картината и я завършва в нейната цялост. Разбираме защо Камир Аби в генеалогията на
волжките ни братя е женски образ, за разлика от библейския Гомер.
Тръгвайки от древната традиция „Звезден огън” и проследявайки я на територията на
Индийския полуостров, достигаме до величествените Хималаи и масива Кайласа, до
нектара на боговете – амрита-Кали и Кали-Парвати. Тук попаднахме на някои от познатите
ни от голямото преселение народи, начело с водачите йакши. От най-голямо значение е
срещата ни с името на киннарите-кимнари, което ни отвежда към коментираните надълго
кимери. В по-общ план това име бихме могли да отнесем и към останалите народности,
изброени по склоновете и в полите на величествените Хималаи. Защото всички те живеят в
студеното и мрачно царство на божествения Химават и ни напомнят за чудовищната
химера от гръцките легенди и за кимерите от Източна Европа. Тук, в Хималаите, по
мнението на старите автори, някога е живял народът сери, идентифициран понастоящем с
червенокосите ди и жуни от китайските хроники.
Всичко казано дотук съвсем не изчерпва въпроса относно концепцията Кали. Позадълбоченото разглеждане показва нейното развитие в нова за нас насока. Както поясних,
матката, наречена Калана, древните са започнали да приемат като средство за измерване на
лунарното време. Така постепенно тя се превръща във фактор на времето, докато накрая е
превърната в богиня на времето, на месеците, сезоните и годините, на периодите и циклите,
откъдето произлиза и латинското calendarium (календар). Така се появява и образът на Кала
– богът на времето (от древноинд. кала – време), представян ту като самостоятелно
божество, ту отъждествяван с бог Шива, откъдето прозвището му Махашива (Великият
Шива). Представата за него е твърде абстрактна и обикновено е отъждествявана с тая за
брахман. Във ведийската митология той е космогоничен принцип – „великият океан на
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творението”, от който произлиза всичко и който поглъща всичко. В епоса той е хипостаза
на Шива, а в пураните – въплъщение на енергията на Вишну или на Тримуртите.213
Любопитното за нас тук е съпоставката на Кала с понятието брахман. С него се
свързват две представи: веднъж като висша обективна реалност, абсолют, творческо
начало, в което всичко възниква, съществува и прекратява съществуването си и второ,
върховен бог Творец, проявление на първото (Брахма). Понятието брахман се извежда и
съпоставя с индоевропейския корен bhelg’h, bholg’h /248/, 214 което отвежда директно към
българския етноним.
Търсейки произхода на българския етноним и като се позовава на изградени върху
неговия корен думи, съществували още преди 4-5 хилядолетия, П. Голийски се обръща за
решение на проблема към т.нар. Ностратическа теория. Първоначално авторът разглежда
комбинацията от съгласни БЛГ в допустимите варианти на формите, съгласно
класификацията на Буумхард и Кернс. При това той не открива в нито една от дванайсетте
протоностратически групи подходяща за ролята на етноним. Това се констатира изрично и
за групата с праформата bhelg’h/bholg’h, на която се спряхме малко по-горе, като съчетание,
съпоставимо с думата брахман. Тогава Голийски се обръща към класификацията на ИличСвитич и установява, че още ностратическата праформа balqa (святкам, бляскам) отговаря
на условията и би могла да бъде използвана в качеството на етноним.215
С други думи, представата за времето – Кала в индийската митология е свързано с
представата за светлината и блясъка (балка) и оттук с българския етноним. Те вървят
заедно, ръка за ръка и са неразделни. Така ги срещаме в легендата за белоснежната Кайласа
и нейните първи небесни обитатели – Махакала (Шива) и вярната му съпруга – КалиПарвати – Първата! Така ги срещаме и много по-късно – винаги заедно, като български
царе – Колад и Болг, в лицето на вълшебния ирландски меч – Каладболг (Каледвулх).
Стигаме до извода, че независимо кой, кога и как го е ползвал, Коледа си е наш, български
бог. Тъкмо затова песните и преданията ни знаят толкова много за него, а възрожденските
ни летописци са виждали в негово лице цар. Но това съвсем не е всичко.
По волята на Брахма, Кайласа станала втора родина на прокудения праведен Кубера и
на неговото най-близко обкръжение от йакши, киннари и гухяки. Тук, на свещената
Кайласа, Кубера станал близък другар с бог Шива, а той му отвърнал със своето
покровителство. Тук Брахма го приравнил с останалите богове и го направил надежден
страж на подземните богатства. Тук, на самия покрив на земята, се срещат пътищата на
неразделните йакши, киннари и гухяки. Според индийската митология, оттук йакшитехикси повели своите събратя към топлите и плодородни южни равнини. Така те покорили
цяла Индия. Но и това също не е всичко, въпреки че историята спира дотук. Защото ние
проследихме похода на надигналите се планински народи не само до древна Индия, но и
по-нататък – към Предна Азия, Египет и Северна Африка, но и през Кавказ, към Източна
Европа. И навсякъде те, заедно с увлечените по пътя им още десетки други народи харапи, данави, дааси, гупти, кимнари, бахлики, барбари и прочие народи, известни и
неизвестни, включително и племето на Авраама, носели със себе си своята култура:
опитомения кон, първото писмо, ковашките си умения и вярата си в божествената Кали и
бог Кала. Затова до името на ковачите халиби или калипиди откриваме поредица от думи,
свързани с металургията и ковашкия занаят, изградени върху българския етноним. Тук е
библейският ковач Тубалкаин и богът на подземния огън Вулкан. Такива са подземните
джуджета-ковачи коболдите, но и думи като кавказкото хабалки (място, богато на желязо) и
хуритското хабалги (желязо, стомана). Според „Джагфар тарихы” първият металург е Булг
(Бури) – алпът с огненото око.216
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Всичко казано дотук свързва Коледа с далечната индийска земя, с Кали, Кала и
Кайласа, заедно с техните обитатели, религиозни вярвания и обичаи. За сетен път се
убеждаваме в това. Срещаме топоними с името на Коледа, останали до днес. Коладвип
(съвр. Навадвил) и Калидаха са само два примера на индийски градове в това отношение,
но по-амбициозният читател може да състави цял списък.
Всичко това научаваме от името на българския Коледа, на свещената гора Калита и на
вечно бялата Кайласа. Научаваме го благодарение разчитането на съставното име
Каледония. При цялата оскъдност на исторически свидетелства, дължим ценните сведения
най-вече на митологията – индийската, келтската, гръцката, „скитската” и разбира се, на
българската. Но преди всичко останало, дължим ги на нашата „Веда словена”.
Няма да е справедливо, ако накрая не спомена и мнението на Г.Раковски относно
идентификацията на Коледа. Явно, съдбата на най-яркия ни възрожденец и революционер е
такава, че в наше време да го преоткриваме, този път като фолклорист, етнограф, митолог и
историк. Верен на себе си и на своята индийска теория, той извежда Коледа от забравеното
„индийско” минало на народа ни.
Като начало Раковски отбелязва, че от цялата стара празнична система са останали
само три от празниците, чествани от дедите ни още докато са били в индийската си
прародина. Това са Коледа, Сурваки или Нова година, празник на Сива (Шива) бога и
Ладин ден, преименуван след покръстването ни в Лазаров ден. Коледа, по негово мнение,
се е чествал на 14-ти Маргазирча (м. ноември-декември) и е посветен на индийската богиня
Кали или на самия Сива, в неговото превъплъщение. Той обръща внимание на
традиционния курбан в чест на богинята в дните на пълнолуние и изказва мнението, че
думи като „коля” или „колед” – т.е. такъв, на когото му колят жертви, произлизат от името
на индийската богиня Кали-Парвати.
Раковски прави и следващата стъпка – разкрива връзката на Кали с индийското Кала
– „време”, като обобщава: „… името Коледа, твърде лесно си е съставил народ от Кали –
Коледа, а после го е изменил в мъжки род”. Авторът защитава тезата си с примери от
фолклора, като обръща внимание на един останал незабелязан и днес детайл. В много
български народни песни, посветени на тачени хора, като „Горска Дива”, както и в
различни любовни или сватбени песни, се среща неизменният мотив „Ой, Коледе, мой
Коледе”. Той поставя въпроса, какво прави този рефрен в подобни песни. И единственото
логично обяснение според него е: „не че Коледа е бил славен за върховно божество”, а че се
пее за богиня Кали.217
Не е ли това решението на големия проблем, пред който ни изправя Коледа? Има
всенароден празник. Мало и голямо от цял свят честват едно име, превърнало се в символ
на новото слънце и новото начало, на по-доброто утре, но как да се даде образ на времето?
На вярата и надеждата в бъдещето? Възможно ли е изобщо абстракции от такова естество
да придобият форми? Слънцето го виждаме, всеки може да го наблюдава и да му се любува,
то ни топли, има конкретен образ и може да се нарисува. Неслучайно слънчевите символи
са толкова многобройни и толкова древни. Същото е и с луната, и със звездното небе. Как
обаче да се представи времето? Възможно ли е изобщо човек да си представи „великия
океан на творението”? Това е Кала! Това е и Коледа! Той наподобява Шива, но не е Шива.
Наподобява всеки един от тримата тримурти, но не е нито един от тях. Някои си го
представят подобно на Кали-Парвати, но той и това не е. Той е свързан с всичко това и като
че ли съдържа в себе си отделни елементи от всеки един от тези образи, без обаче да се
слива с нито един от тях. Може би затова толкова време досега никой не го е
идентифицирал?! Той хем е бог, всички го почитат и му колят курбан, хем никоя митология
не може да каже кой е той. Едни го сравняват с Исус, други със Sol Invictus, трети с Митра,
с Шива, с Кали… Представят го в мъжки образ, а носи със себе си амрита-Кали на
небесните богини. Хем е на небето, хем ходи по земята да учи младите. Той е навред, за
една нощ обикаля всички домове, за да благослови праведните хора, но никой не го е
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виждал. Затова не могат дълго време да го опишат и дори мнозина се питат, образ ли е
изобщо, или само обряд. И ако е образ, какъв е – митологичен или исторически? Тъкмо
затова, защото Коледа е Кала, той е толкова неопределен и неуловим. Затова хората виждат
в образа му еманация на най-съкровените си чувства, на вярата и надеждата си в хубавото и
доброто. Затова цяла година го очакват с толкова трепет и вълнения. И вярват в чудото, с
което той ще ги дари. А има ли по-голямо чудо от живота и от безсмъртието, дадено само
на боговете?
Така стигаме до голямата идея, втъкана в образа на Коледа – темата за безсмъртието.
Естествено, че подобно на всички богове той също е безсмъртен. Но с това темата съвсем
не се изчерпва. Тя продължава с известния ни вече нектар на безсмъртието – божествената
амрита-абрита – продукт на Кали-Парвати. От песните на „Веда словена” знаем, че
еликсирът на боговете е бил познат и на нашите деди. Виждаме живата вода абрита в
златната чаша на Коледа. Виждаме с каква всеотдайност той я разнася от къща на къща, с
надеждата да помогне на праведните хора. Но също така виждаме, че Коледа взема
чудодейната абрита от Злата майка, която е слязла преди него на земята и го чака под
дървото димита. Т.е. Коледа не добива нектара сам, а го взема от майка си. В песните не е
пояснено как се сдобива с него самата тя. Не е казано тя ли го приготвя, или го взема
отнякъде, но премълчаването на темата и това, което научихме по-горе за лунарната Кали,
ни подсещат за нейния дискретен произход. А след като абрита я виждаме и в ръцете на
Жива Юда и на Бела Юда, т.е. все носена от женски персонажи, вече ставаме по-убедени
във водещото място на жените в ритуала с божията напитка.
Не очаквам да научим по-големи подробности от песните, но и тези две
обстоятелства са достатъчни, за да ни насочат към тайнството на древния обичай. Вижте в
случая с божествената сома (хаома), тя също е представена за дело на боговете, но е
растителен продукт и начинът ѝ на изготвяне не е покрит с мълчание. Защо в случая с
абрита не е така? Забележете носителите на абрита в песните. Това са все небесни
персонажи. Т.е. тя може да се използва за нуждите на смъртните земни хора, но не е тяхно
притежание, нито тяхно дело, а на небесните богини. Загледайте се сега в греха, който
правят младежите и си навличат гнева на Вишну бога. Тук никъде не се говори директно за
грехопадение в приетия днес смисъл. Споменава се само за задявки между младите, докато
момите точат вода от бял Дунав и дават на ергените да пият. Къде е тук грехът,
предизвикал такова раздразнение у Вишну бога? Защо навред във фолклора мотива с
напитата вода на момата е толкова популярен? Освен че е популярен, той е и недоизказан.
Затова и всички го тълкуваме по един начин. А ако има друго тълкувание? Ако Бог се
гневи поради друга причина? Защо контактите между земните хора да са за него грях,
когато този грях е природен закон, на който е подвластно всяко живо същество и това
пряко не го засяга? Защо да не приемем, че грешното в очите на Вишну са не самите
задявки, а опитът на младежите за имитация на божиите дела. По-точно – опитът за
имитация на ритуала с небесната амрита-кали. Сцената с напитата вода напомня за „Чашата
с водите” и за „Повелителките на кладенеца”, за които пише Л. Гарднър. Защото това е вече
истинско вмешателство в божиите дела и опит те да бъдат иззети от самонадеяните
младежи. Ако не е така, защо Коледа ще ги учи с книга в ръка? Защо тази книга да е
звездна? Къде е тук грехът в християнския или по-общо – във верски смисъл?
Дотук многократно коментирахме възможността голямата част от мотиви, герои, земи
и народи, възпети във „Веда Словена”, да водят към древната индийска земя и култура.
Налага се впечатлението, че оттук те са се разпространили по света, включително към
Европа и Балканите. Дори посочих песни, които недвусмислено свидетелстват за
изселническата кампания на чернолики младежи, които Читайска крале отвел със себе си,
преминавайки през „църната” Харапска земя. Така обяснихме появата на народа дана, на
кимерите и болгите първоначално в Източна Европа, а след това и на други места из
континента. Всичко това се свърза в една обща верига от събития, чието начало започва с
арийската експанзия на полуостров Индостан през ХІХ-ХVІІІ в.пр.Хр., като включва
хиксоското нашествие в Египет (ХVІІІ в.пр.Хр.), появата на части от мигриралото
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население в Югоизточна Европа – в лесостепните области на Прикавказието, Северното
Черноморие и на Балканите (ХV-ХІV в.пр.Хр.) Уточнихме появата на Коледа в исторически
план, която се оказва още по-късна – VІІІ-VІІ в.
Известно е, че този период от началото на ІІ хил. до VІІ в.пр.Хр. съвпада с
разпространението на мегалитната култура в Егейския регион, Анатолия, а накрая и на
Балканите (ХІІ-VІ в.пр.Хр.), когато части от преселниците проникнали тук. Известно е
нейното мащабно разпространение в Индия, предхождащо посочения период. Само на
платото Декан се откриват повече от 2200 долмена. Затова можем да допуснем, че и
разпространението на мегалитната култура е съпътствало цивилизационната вълна,
тръгнала от древната индийска земя на запад. Позовавайки се на историческите данни, то
дълго време е останало встрани от арийската експанзия и това свидетелства, че хилядите
мегалити тук не са дело на ариите-нашественици, а на старото местно предарийско
население.
Приемем ли хипотезата, че Коледа води корените си от древната индийска земя, то и
той, и свързаната с него мегалитна култура би следвало да са се появили в Югоизточна
Европа и на Балканите не по-рано от средата на ІІ хил.пр.Хр. Подобно датиране се
съгласува с археологическите данни за нашите и анатолийските долмени, но не и за
долмените в Кавказ и Северното Причерноморие. Засега е прието, че най-ранните мегалити
тук са от около 2400 г.пр.Хр., но съществуват мнения, че са и още по-стари. От ІІІ-то и дори
ІV-то хил.пр.Хр. са мегалитите по западноевропейското атлантическо крайбрежие и на
Британските острови. Но това се отнася за долмените. Най-ранните мегалити засега са
т.нар. скално изсечени паметници. По нашите земи те са датирани през времето на
енеолита, т.е. през V хил.пр.Хр. Как да си обясним голямото разминаване във времето
между тях и късните долмени от желязната епоха у нас? Няма ли тук някакво
противоречие?
Разбира се, противоречие има, ако приемем, че мегалитната култура се е развивала
единна по целия свят и че всичките ѝ форми са възникнали едновременно и така са
мигрирали по света. Науката е все още длъжник на тази част от историята на човечеството,
но е известно голямото разнообразие при използването на мегалитните обекти в зависимост
от културните и верски традиции на местното население. Затова ще се въздържа от
категоричен отговор на повдигнатия въпрос. Сигурен съм, че с натрупването на
необходимото познание за мегалитите и той ще бъде изяснен. Засега можем само да
допуснем, че появата на култа към Коледа не е възникнал с появата на първите мегалити,
каквито са скално изсечените паметници по нашите земи, някои от които са от времето на
енеолита (V хил.пр.Хр.) Вероятно на Балканите той се появява със заселилото се тук
население от голямата миграционна вълна след арийското нашествие в Индия. Защото
точно това население се явява носител на култа към Кала. Можем обаче да се съмняваме, че
това са първите носители на вярата в безсмъртието на душата. Същевременно
свидетелствата, които ни предлагат К. Найт и Р. Ломас за обреда по прераждането,
разпространен сред мегалитните хора на Британските острови говорят, че този култ не се е
зародил в Индия. Но не можем да бъдем сигурни, че произхожда от местните островитяни.
Всичко това налага мнението, че вярата в безсмъртието и култът към Кала са
възникнали по различно време, а вероятно и в различни географски региони, като едва покъсно са се слели в единен култов комплекс. Кога и къде е възникнал образът и култът към
Коледа, също остават неуточнени докрай въпроси. Малко вероятно е това да е станало при
кимерите, докато все още са обитавали компактно Югоизточна Европа, преди разселването
им из континента, най-малкото защото те се появяват твърде късно, някъде през ІІ
хил.пр.Хр. По-вероятно е това да се е случило в индийската прародина. Не може да се
изключи и връзката му с културата на Повелителите на гората Юлану (Валан) и да се е
вписвал в техния Юлетид.
Колкото до появата на вярата в безсмъртието, най-вероятно тя е възникнала по
нашите земи, където се откриват най-старите известни засега мегалити – скално изсечените
паметници от времето на златния балканския енеолит. Археологическите данни за
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многобройните и богати символични погребения, за първите идеографски писмени знаци,
най-старите маски във варненския енеолитен некропол, откритите постсмъртни трепанации
и изкуствено деформирани черепи у деца издигат хипотезата, че и тази вяра може да носи
балкански произход.
Нека не бъдем максималисти и да не търсим обезателно как вярата в безсмъртието на
душата обвързва малко познатата ни култура на енеолитното балканско население с тази на
безименните Groovd Ware People, на предарийските обитатели на Хималаите –
поклонниците на Кали и Кала и на техните потомци, разпръснали се из Азия и Европа, в
това число и на дедите ни. Засега е достатъчно да знаем, че това е факт. Известно е, че на
всичките тези места вярата в безсмъртието е процъфтявала заедно с мегалитната култура до
нейния залез. Но и след края на мегалитната епоха тя не е изчезнала и е продължила да
съществува. Струва ми се, че под една или друга форма, тя е просъществувала у дедите ни
до самото покръстване. Нейни носители са били техните жреци-духовници, КОЛОБРИТЕКАЛУШАРИ.

5.4. Коледа – колобри, кулбъри и калу-шари
Жреческата роля на колобрите е сигурно установена, включително и от писмени
текстове. Познат е текст на Теофилакт Симоката от VІ в., който говори за прегрешението на
един аварски бу-колобрас, забегнал от двора на кагана при българите, като изрично
разяснява значението на титлата: „жрец (свещеник) и маг, както се наричат жреците на
персите”.
Колобрите били в центъра на обществения живот и на всяко начинание: те
ръководели всички битови ритуали и народни празненства, държавни актове като
възцаряването на новия владетел, съпровождали военните походи, правели предсказания и
заклинания, занимавали се с лечението на болни, участвали при всеки оброк и клетва.
Самото име колобър има източен произход. В Памир духовниците, извършващи
свещени обреди, били наричани КУЛБЪР или ЧУЛБЪР, а в Тибет са известни монасите
ХУЛАБЪРИ. Тези наименования, по мнението на П.Добрев, произлизат от названията
КАУЛ, КУЛ, КАЛА или КАЛУН на свещените клетви и обети, давани от хората в Памир.
Оттук хората даващи свещен обет, свещенослужителите, хората извършващи свещени
ритуали били наричани КОЛОБРИ или КАЛУШАРИ. Подобни примери откриваме и в
езика на дедите ни, където КОЛ означава „клетва”, също при келтите, у които HOLY е
„свят човек”. КОЛОБРИ и КАЛУШАРИ в България са се срещали преди покръстването, но
думата се е запазила и след това, приемайки вида, в който я знаем и днес – КАЛУГЕРИ.
Коренът на тези думи води в дълбока древност и достига до протоиндийския и шумерския
езици. В Мохенджо Даро свещените думи били наричани КОЛ, а свещенослужителите
КОЛОР. В Шумер храмовите жреци носели наименованието КАЛУ, а главните жреци –
КАЛУ-ШАР.
Особен интерес предизвиква мнението на П. Добрев относно различията между
българските колобри и сибирските шамани. „Разликата между турко-татарските шамани и
българските колобри и калушари е преди всичко в това, че турко-татарските шамани са
предавали своите заклинания на базата на устната традиция – те не са си служили с нито
една определена писменост в своите религиозни служби и свещенодействия. Докато
българските колобри открай време са имали своя собствена писменост. На тази писменост
те са записвали най-важните за тях думи и символи, тя ги е придружавала по техния дълъг
път от Памир към Кавказ и след това от Кавказ към днешните български земи. Свещената
седмолъчна розета от Плиска е амулет, създаден от българските колобри. И това, че на този
амулет са написани древнобългарските имена на седемте небесни светила, при това в един
вариант, наподобяващ шумерски и акадски думи, е твърде показателно. Религиозните
надписи с древнобългарски букви показват, че българските жреци са били носители на
определена система от знания – астрономически, календарни и духовни. При това тази
тяхна прастара система от знания е била сходна с онази, която са притежавали древните
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цивилизовани народи. А следователно българските колобри не са били просто изпълнители
на ритуални танци, каквито са били безписмените тюркски шамани, а хора, в които е била
съсредоточена едновременно и религията, и науката на някогашните времена…Подобно на
това, както жреците на памирците на изток и на келтите на запад са били носители и на
религия, и на култура, така също и българските колобри са били едновременно носители и
на религия, и на наука, и на култура”.
Най-голям интерес у мен буди образът на колобъра, изобразен върху известна
оброчна плочка от Шумен. Мъж на възраст, с гъста брада и видимо европеидни черти, в
ръката си той държи голям масивен жезъл, а в непосредствена близост откриваме образа на
свещената за дедите ни змия. И навсякъде около него личат многобройни писмени знаци.218
Възрастен мъж с брада и жезъл, с коледното прасенце, с две изправени змии, от двете
му страни и писмени знаци. Не ни ли прилича този старец на познатия Дядо КОЛЕДА от
„Веда словена”? Само дето е забравил чувала с подаръците, както го знаем днес. Не
напомнят ли писмените знаци около образа му за Златната книга на Млада Бога? Но нали тя
е „звезна книга”, „златна книга биларева”, „златна книга звезналие”, книга с изображенията
на слънцето и луната? Книга или пособие по астрономия? Но нали и българските колобри
са притежавали завидни познания, включително и по астрономия. Тяхно дело е
седемлъчната розета от Плиска с изписаните названия на седемте небесни светила на всеки
един от лъчите й. Знаем за уменията на нашите колобри да печелят бойни битки, като
предсказват слънчевите затъмнения. Каква е тогава разликата и съществува ли такава
между КОЛЕДА, КОЛОБРИТЕ и ония жреци-звездобройци, наричани ВЛЪХВИ? Още помалка става тя, ако допълним образа на източните КОЛДУНИ. Или на британските
странстващи проповедници, изхранващи се от милостиня – КАЛЕНДЕРИ, чието название
звучи най-близко до Коледното име. Има още нещо интересно. Единственото имущество на
тези, изцяло отдадени на бога чеда е торбата им, в която държат храната си и която е
неотлъчно с тях. Тази торба англичаните наричат БОЛГ. Така за пореден път, странните
проповедници-островитяни разкриват пряката връзка между името на Коледа и на
българския етноним.
Коледа е празникът на новото слънце, на новото начало на годината, на новото КОЛО.
Но и слънцето, и календарът са астрономически понятия! Кой друг, ако не колобърът е
познавал така добре слънцето-КОЛО и времето-КАЛА, за да може да „гадае” по тях? Кой
друг, ако не и Коледа? Коледа е най-малкият от тримата небесни братя-богове – синовете
на Злата майка, но също най-малък трети брат е и скитският цар-слънце Колаксай. Точно
канът е и най-висшият първожрец-колобър – КАЛУШАР, как тогава да не бъде наречен
Колаксай? Да си припомним, че той взел властта над братята и народа си с помощта на
небесното знамение. Но за какво ще да му послужи падналата от небето златна чаша, ако не
за божията амрита-абрита? И защо чашата е направена от злато, ако не да ни напомни за
неговата Злата майка и за Кали от утробата Калана? Главна грижа и за Коледа, и за
колобрите е духовната чистота, здравето и животът на човека. Каква е тогава разликата
между тях? Колобрите са били божии наместници на земята, а Коледа? Как да си
представим най-главния – върховния колобър-калушар, ако не като самия Бог, роден на
земята? Не е ли Коледа оня най-главен колобър, който гадае, предсказва, но и планира и
напътства бъдното на хората, стъпил здраво върху познанието, вярата и нравствеността? И
Коледа, и колобрите излъчват страхопочитание и изискват смирение и подчинение. И
Коледа, и колобрите водят началото си все от древната индийска земя. За Коледа от
песните знаем със сигурност, но и астрономическите познания на колобрите ни отпращат
все към познанията и времето на мегалитния човек. Коледа и колобрите са близки по своите
дела, със свръхестествени възможности, а времето и мястото им на поява са еднакви. Ако
има разлика, тя не е качествена, а само количествена – в техните степени. Колобърът е
представен от Т. Симоката като българският маг, т.е. той е влъхва и това достатъчно
красноречиво определя неговата етническа принадлежност, защото българи и влъхви бяха
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все един народ, а Коледа е неразделно свързан, навсякъде и винаги, с българското име.
Навсякъде двете имена вървят заедно, ръка за ръка, било то като Колад и Болг, като
Каладболг, Каледвулх, Фир Болг и Каледония, като индийските понятия Кala и brahmanе и
ностратическото bholg’h. Забележете, че Коледа и колобрите са духовни водачи, докато в
същото време и влъхвите, и Фир Болг, и народът на Бхригу и дори легендарната каста на
огнените свещеници Бълг(у) в Шумер представляват жречески народи или жречески
общности. Можем ли да се съмняваме тогава и да продължаваме да се питаме, кой е Коледа
и чий бог е той? Тук приказките за Свещения крал на елфите, за Св. Николай, за Пелцникол
и славянския Коляда нямат място. Коледа не е емблемата на Кока-Кола. Да, в британската
литература името му се появява още през ХVІІ в., а ирландците си имат своя още по-ранен
Каладболг, но да не забравяме и народа Болг. Едва ли има по-наш, по-български небесен
герой от родния ни Дядо Коледа. Както няма и по-обичан, и по-очакван образ по света от
него. Българският Коледа, днес това е символът на вярата, надеждата и любовта за хората
от цял свят! Символ на божието знание и на човешката търпимост, взаимност, топлина и
доброта!
Може би все още останаха множество въпроси и неясноти около образа на този найжелан и очакван митологичен герой. И все пак, смея да кажа, че сега за него знаем
значително повече, благодарение на това изследване. Вече познаваме не само Коледния
ритуал, а и легендата за Коледа. Знаем чудодейната му поява на земята и неговото небесно
обкръжение. Знаем неговия земен път и дела. Потърсихме историческите му измерения и
митологични корени и така стигнахме до връзките му с времето – едно от най-абстрактните
за човека понятия – извора на най-съкровените му чувства, с неговите вечни и неувяхващи
вяра и надежда за по-добър и достоен живот. И всичко това научихме благодарение на
песните за Коледа от сборника „Веда словена”. Не бива да забравяме това, както не бива и
да го отричаме повече. Билото – било! Стореното – сторено! Но и истината си е истина!
Ще бъде по-справедливо, ако „Веда словена” бъде наричана „ВЕДА БУЛГАРИКА”! Да
отдадем заслуженото на доблестния даскал Иван Гологанов, на големия българофил
Стефан Веркович и на оня „мечтател безумен, образ невъзможен”, който пръв възроди
българската държавност и бе признат от западните дипломати за „пръв български княз” –
Георги Сава Раковски, човекът, чиито исторически изследвания изпревариха с век и
половина научната мисъл у нас!
Нека възродим делата им! Да ги почетем! И да не ги забравяме повече!

Вместо заключение

Темата за безсмъртието, за възможността душата на човека да не умира с неговата
физическа смърт, а да се преражда за нов живот, безспорно е една от най-парещите теми за
човешкото съзнание. Още Херодот ‒ бащата на историята е писал за траките, които с
радост и празненства посрещали смъртта на своите близки. Ето сега, благодарение на „Веда
словена”, ние отново връщаме към живот една позабравена хилядолетна традиция, като я
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свързваме с представата за Коледа. Трябва да признаем обаче истината, че в рамките на
сборника темата е значително по-широко застъпена и излиза далеч извън цикъла Коледни
песни, макар че Млада Бога заема самия ѝ център.
Идеята за безсмъртието, независимо от развитието на научната мисъл, никога не е
излизала от вниманието на човека. По-особеното в случая е, че срещата ни с темата е в
може би най-архаичната ѝ форма, там където най-малкото сме я очаквали: в найскандалната и отричана българска книга, в сборника с родопски народни песни „Веда
словена”. Ако искаме да сме точни, трябва да признаем, че „Ведата” на Стефан Веркович и
на даскал Иван Гологанов е наистина скандална. Но не защото някому тя се струва
фалшификат, а защото ни връща в далечното минало на дедите ни, във времето на
мегалитната епоха и не само в родопския край, но и в далечната индийска прародина.
Има нещо дълбоко лично, съдбовно и драматично за мен при създаването на тази
книга. Сякаш някой съзнателно и целенасочено повдигаше, подреждаше и решаваше
въпросите около нея, като ги извеждаше и обвързваше по всевъзможни начини с трагичната
участ на дъщеря ми Севдалина. Защото тъй се случи, че всичко, всичко свързано с книгата,
сякаш бе свързано и с перипетиите около нейното фаталното заболяване. Като премислям
и преживявам случилото се отново и отново, аз все повече се убеждавам в неговата
предизвестеност, без да се смятам ни най-малко за фаталист или дори за религиозен човек.
Няма как иначе да си обясня самото ми насочване към темата за човешкото
прераждане. Като всеки лекар, срещал съм се и с живота, и със смъртта, и оценявам по
достойнство биологичните принципи и закони. Разсъждавал съм върху безсмъртието и съм
гледал на него като форма на биологичната целесъобразност за опазване на вида.
Прекланял съм се пред неумолимата рационалност на природата, вложила цялата си
изобретателност в половото размножаване и пред най-ирационалната ѝ проява у човека ‒
любовта. Казвам това, защото винаги съм бил чужд на идеята за прераждането и съм я
възприемал като израз на безпомощността на човека пред неумолимите природни закони. А
ето сега случайността сама ми я предлагаше и то в момент, когато бях най-силно притиснат
от обстоятелствата и се чувствах дълбоко угнетен и объркан. Вероятно затова съм я
забелязал, разлиствайки страниците на „Веда словена”. За себе си нямам друго обяснение.
Единственият изход за лечението на дъщеря ми лекарите виждаха в
трансплантацията на стволови клетки. Засега у нас това се прави само в две софийски
клиники и ние трябваше да ходим до София на няколко пъти. Престоявахме по 5-6 дена във
връзка с подготвителната химиотерапия, колекцията на стволови клетки и самата
трансплантация. А това означаваше всеки ден дълги часове тягостно очакване, до времето
за свиждане.
Така още по времето на първата химиотерапия се запознах с Асен и Еди. Това не
бяха обикновени книгопродавачи от площад „Славейков”. Те бяха ерудирани хора, с
образование, със собствени виждания и позиции, вещи в пазарната конюнктура и
литературни познавачи, които можеха да ти предложат конкретно заглавие, да те насочат
към определен автор или в по-широк план ‒ по определена тема. Тъй се сдобих с
„Машината на Уриел” ‒ книга, която ме привлече от пръв поглед с това, че обсъждаше
известния апокриф „Книга на Енох”, върху който сам аз бях работил преди време. В
действителност обаче „Машината на Уриел” се оказа далеч по-занимателно четиво, което
свързваше в едно цяло неподозирано високите астрономически познания на хората от
мегалитната епоха, с темата за безсмъртието и ритуала по прераждането на душата от
мъртвия избраник в телцето на новородения младенец.
Прочетох я и до следващото ни отиване в София я препрочетох. След това дойде
редът на „Веда словена” ‒ отново случайно и отново на площад „Славейков” ‒ при втората
химиотерапия. Страшно е да си вътре, но е мъчително и очакването отвън. Жестоко е,
когато не можеш да помогнеш на детето си. В такива моменти човек мисли повече за
смъртта, но и за безсмъртието. А голата надежда го кара и за сламката да се хване. Може би
затова успях да я съзра. Подсказа ми я „Машината на Уриел”. Във „Ведата” я открих сам.
Тъй или иначе, темата за безсмъртието упорито ми се натрапваше в съзнанието. Вярвам, че
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ако не бе голямата тревога по Севдалина, едва ли бих прогледнал през мрака на
хилядолетията. Сякаш Господ чрез нейните страдания ми отвори очите и ме накара да
проумея най-съкровената тайна на „Ведата”. Но и не само това. Бих ли могъл в обикновени,
нормални условия да отделя необходимото време и внимание за запознаване с песните?
Едва ли. А в случая не е въпросът единствено във времето. Самото опознаване на песните,
поне за мен, представляваше значителен проблем. А можех ли да ги анализирам по
същество, ако не ги познавам добре. Защото досега мнозина ги възхваляваха или отричаха,
вярваха им или ги смятаха за фалшификат, но малцина са ги разглеждали по същество и
задълбочено. Аз не исках само да се запозная с тях като съдържание. Исках да погледна
отвъд него.
Досега почти не съм се занимавал с фолклор, а той си има своите особености, които
са ти в тежест, когато не ги познаваш. Стилът е своеобразен и твърде далеч от
съвременните изразни форми. В още по-голяма степен това важи за езика и в началото
езиковата справка в речниците към песенните цикли и отделно ‒ към двата тома от
изданието, направо ме изкара от равновесие. Да не говорим, че има песни, респектиращи по
обема си. Щях ли да имам нервите и да устоя на изкушението да обърна гръб на
скандалните „Веди”, ако не бях и мотивиран, и стимулиран за борба? И то за борба неравна
и почти безнадеждна. Страданието дава сили и воля дори и когато не е лично. Дори и
когато се отнася за друг, но близък и обичан човек. Когато не можеш по друг начин да
помогнеш и не ти остава нищо друго, освен да си искрено и от цялата си душа отдаден и
съпричастен.
Как ще приемат читателите тази книга не е известно, но зная, че всеки ред в нея е
писан с болка. Трудно ми е да си представя прераждането, тъй както са си го представяли
мегалитните хора. Жива вода абрита тъй и не намерих. Но едно съм склонен да приема от
песните за Коледа: приказката за превърналите се в небесни звезди души на праведните
хора. Те не изчезват със смъртта. Всяка нощ те изгряват на небето като блещукащи
звездички и остават така за вечни времена. Те никога не угасват и винаги ни напомнят за
тях. А светлинката, която излъчват, топли и осветява остатъка от собствения ни жизнен
път. И ни подсеща, че някога пак ще се срещнем и ще бъдем заедно. Само че не тук, на
грешната земя, а там ‒ на небето, при Коледа, както се пее в песните. В така наречената
„база” ‒ по думите на хората, занимаващи се днес с неземната съдба на душата на земния
човек. Нали човешката мисъл представлява холограма? А за холограмата казват, че е
неунищожима. Добре би било всичко това да е вярно. Аз и това не зная със сигурност,
колкото и да ми се вярва. Знам, че моето малко момиче стана голяма жена и голяма майка.
И в стремежа си към живот, дари с живот едно дребничко, живо и вечно усмихнато
момиченце. С това тя наистина се прероди по единствения възможен начин, който
природата ни е дала.
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