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Предговор
След разочароващото отлагане на юбилейната ни конфе-

ренция през ноември 2020 г. заради ковид епидемията, успяхме 
да я организираме при първа възможност – на 12-13 юни 2021 г. 
По традиция, в навечерието на форума направихме представяне 
на две новоизлезли книги на наши автори – на 11 юни в Арт-
салон на Радио Варна. С голям интерес от страна на публиката 
премина срещата с изследователите Петко Атанасов и неговата 
„Божествена Тракия”, и Светлозар Попов – „Траки и пратраки в 
Източните Балкани”.

На 12 юни в Пленарната зала на Община Варна отново 
прозвучаха патриотични песни в изпълнение на хор „Морски 
звуци” с диригент Росица Щерева, с които по традиция беше 
открита конференцията. И тази година при подготовката на фо-
рума вниманието ни беше насочено към кръгли годишнини на 
важни събития и личности. На първо място, юбилеят на нашата 
конференция беше повод за обзорен доклад, изнесен от Екате-
рина Пейчева – един от участниците в първите издания и сред 
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учредителите на сдружение „България – дух и култура”. Тя при-
помни началото и най-значимите моменти от развитието на този 
уникален за времето си форум, основан във Варна от издателя 
Димитър Боянов и археолога Иван Иванов. През годините от 
тази трибуна звучат словата на вдъхновени изследователи на 
българската история, които проследяват славното минало на на-
шия народ и дълбоките следи по неговия духовен път. От тук 
тръгна разобличаването на десетките фалшификации в българ-
ската историография за ордата конници, основали българската 
държава през 681 г. и много други, тук бяха представени за пър-
ви път постиженията на древната Варненска цивилизация и ней-
ното място в основата на Европейската цивилизация. 

Тази новаторска роля на конференцията продължава и 
днес – например в доклада на Яни Янев и Светлозар Попов се 
прави за първи път правно-исторически анализ на договора от 
448 г. между Византия и Хунорската империя и се дава отговор 
на въпроса доколко Исперихова България е правоприемник на 
териториалните права по него. 

С голям интерес аудиторията посрещна доклада на доц. д-р 
Недко Димитров по повод 140 години от основаването на ВВМУ 
„Н. Й. Вапцаров”. Той представи новите аспекти на развитие на 
Морското училище – разкриване на нови специалности, между-
народна дейност и очерта водещото място на училището сред 
морските университети в света. По темата „100 години – Вар-
на специален морски курорт”, интересни документи показа гл. 
експерт Донка Николова от Държавен архив – Варна. Наталия 
Енева от РИМ – Варна ни припомни създаването на Варнен-
ското археологическо дружество, основано от братя Шкорпил и 
значението му за българската археология – по повод 120 години 
от налото. На 80-годишнината от връщането на Южна Добруджа 
по силата на Крайовския договор между България и Румъния е 
посветил книгата си Стоян Райчевски – „Крайовската спогод-
ба между прагматизма и емоциите”. Д-р Весела Трайкова, един 
от най-добрите изследователи на ранното християнство у нас, 
представи вижданията на Раковски относно началата на българ-
ската църква – така отбелязахме 200 години от рождението на 
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големия възрожденец.
Както винаги, програмата на конференцията имаше широк 

тематичен и хронологичен обхват. За първи път бяха включени 
два доклада от история на медицината, свързани с пандемични-
те инфекции във Варненския регион през XVIII-XIX и началото 
на XX век – актуална тема днес. Тук се състоя първата среща 
с читателите на новата книга на д-р Веселина Антонова с не-
публикувани документи за Васил Левски. Етнографският блок 
имаше своето подобаващо място и привлече вниманието на ау-
диторията с представените нови книги на д-р Юлия Боева и на 
Славян Стоянов.

        Със съдействието на Поля 
Дякова, съучредител на нашето 
сдружение, подготвихме скромен 
юбилеен плакет, който заедно с 
благодарствена грамота връчихме 
на дългогодишни участници в 
конференцията – като организато-
ри на форума и автори на изслед-
вания.

Един от акцентите в програ-
мата стана изказването на Пет-
ко Атанасов, редовен наш гост с 
интересните си изследвания. В 
краткото си изложение той отново 
постави въпроса за термините в 
българската историография и не-
обходимостта от тяхното изясня-

ване и изравняване – можете да го намерите в сборника.
Убедени сме, че XXV-та национална историческа конфе-

ренция и сборникът с доклади от нейната програма имат своето 
важно място в българската историография. С благодарност към 
приноса на всички!
    Даниела Василева,
    председател на Сдружение 
    „БЪЛГАРИЯ – ДУХ И КУЛТУРА”
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ХХV Юбилейна национална историческа конференция 
„България в световната история и цивилизации –       

дух и култура”
Екатерина Пейчева, гр. Варна

Момент от ХХ-та конференция, 2015 г. 
Димитър Боянов и Спас Мавров

Уважаеми участници, уважаема публика!
Да просъществува подобно явление като тази конференция 

25 години особено в днешните времена на шеметни промени по-
казва огромния му енергиен заряд, правилно разбраната истори-
ческа нужда от него, както и отдадеността на организаторите му. 

 Оттук, от трибуната на тази конференция преди 26 години 
започна будителското начинание на инж. Димитър Боянов да се 
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изследва, открие и напише истинската история на България. Той 
бе от редките хора, които Духът на една нация ражда в кризис-
ни моменти, когато става въпрос за нейното оцеляване. Човек 
с огромна енергия и пламенно родолюбие, с публицистичен и 
ораторски дар, през 1994 г. той създаде издателство „Народен 
будител”, което започна издаването на трудовете на значими бъл-
гарски автори – отречени, забранени или неизвестни на широ-
ката общественост, като Ганчо Ценов, Стефан Маринов. Основа 
и вестник „Народен будител”, единствен по рода си в България, 
който поместваше исторически статии, поезия, публицистика, 
обърнати към древната ни и славна история, към корените на 
българския род и държавност. Това беше едно Паисиев ско на-
чинание, което ни показа, че само с хляб не се живее, че не по-
малко важни за оцеляването ни като народ са историческите и 
духовни измерения на битието ни. 

Само две години по-късно – през 1996 г., се роди и дру-
га идея – провеждането на Международна научно-историческа 
конференция под наслов „България в световната история и ци-
вилизации – дух и култура”, осъществена съвместно с дирек-
тора на Археологическия музей Иван Иванов и с поддръжката 
на тогавашния варненски кмет Христо Кирчев. Това бе един за-
пален огнен факел, който освети затлаченото историографско 
пространство и се превърна веднага в духовен център на загуби-
лото своите ориентири българско общество. 

През годините участници в конференцията бяха както 
утвърдени историци, така и непрофесионални изследователи, 
но всички с будно българско самосъзнание и пламенна любов 
към Отечеството ни. Това беше предпоставка конференцията да 
се отличава с широк диапазон на темите, понякога с дискусио-
нен характер, с изследването на проблеми, които бяха табу за 
официалната ни историография. Все повече изследователи бяха 
привлечени да споделят своите виждания, проучванията и хипо-
тезите си. Именно това разнообразие и неординерност на теми-
те твори новата, истинска история на България, за да ни помогне 
да отстоим себе си като българи и да защитим земята си в днеш-
ните сложни времена.
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През тези 25 години националната историческа конферен-
ция „България в световната история и цивилизации – дух и кул-
тура” разкри неподозирани факти за присъствието на българите 
във физическото и културно пространство на човешките циви-
лизации и промени негативната представа, която и до днес се 
втълпява на малките българчета в иначе светлия химн за братята 
Кирил и Методий: „Безвестен беше ти, безславен...”. 

На този форум изследователите показаха друг образ – на 
велик и славен народ, оставил светла памет по огромните прос-
транства, които е обходил и носещ със себе си висша култура, 
писменост, държавност и човечност в общуването. Време е този 
сияен образ да замени създадения манипулативен и негативен, 
за да оставим на потомците си славно име и национално дос-
тойнство.

Защото можем да се гордеем с това, че българският народ, 
поставен при изключително тежки условия и преживял трагич-
ни изпитания повече от 1000 години е успял да оцелее. Той не се 
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е отчаял, не е изчезнал, а се е борил за живота си и не само е оце-
лял, а е отгледал, възпитал и изучил децата си, запазил е необик-
новеното си духовно богатство – фолклора, и само за 50 години 
е извършил чутовния подвиг да тръгне от килийните училища 
и да стигне до висшия ешелон на световната наука и култура. 
Няма друг народ, който да е извършил подобно развитие.

Нещо повече, в днешния толкова кризисен период хиля-
ди български професори, музиканти, научни работници, спорт-
ни треньори работят в цял свят и обучават младите поколения, 
издигат нивото на човешката култура, правят открития, които 
тепърва ще служат за благото на човечеството. Така България 
още веднъж наистина се е превърнала в духовен кредитор на 
световната култура. 

25 години от тази трибуна ние разкриваме тази истина, за-
едно с изследванията, които показват постиженията на предците 
ни, разкриват истината за миналото на българския род – както 
политическите, така и духовните му измерения. Защото истин-
ските измерения на един народ са неговите духовни постижения, 
както гениално е заложено в заглавието на тази конференция – 
духът и културата са това, което показва ръста и значимостта 
на един народ, те са пламъкът, който никога не гасне и очерта-
ва неговата демосфера. Така демосферата на българския род се 
оказва цялата планета. 

През годините на тази трибуна са заставали както хора 
с утвърдени културни и социални позиции, така и младежи –  
бъдещи надежди, също и изследователи с различни професии, 
но обединени от интереса и любовта към род и Отечество. Инж. 
Димитър Боянов – родолюбец с огнен дух, пламенно перо, не-
надминат оратор, и археологът Иван Иванов – първият изследо-
вател на златното халколитно съкровище, събраха и обединиха 
множество будни българи около идеята за историческата истина 
за България. На тази трибуна са говорили хора от Бесарабия, 
Волжка България, Франция, Канада, САЩ, Англия, Португалия, 
Чувашия, културни дейци от Бесарабия и Молдова. Помня духа 
на братско единение и обич, който цареше между участниците. 

В конференцията участваха изявени личности като Нико-
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ла Гигов, най-значимият съвременен български поет и писател, 
световно признат за най-голям изследовател на живота на не-
надминатия тракийски поет и музикант Орфей, носител на све-
товен медал за свобода и вписан в Енциклопедията „100 велики 
мъже на 21 век”, почетен председател на най-големия фолкло-
рен конкурс у нас „Орфеево изворче”; Дочка Къшева – поетеса, 
певица, музикален педагог, председател и организатор на същия 
конкурс; Райчо Гънчев – писател, създател на прабългарската 
школа „Багатур”; писателите историци Петър Добрев, Йордан 
Вълчев, Димитър Табаков, д-р Марин Димитров, Петко Ата-
насов, Христо Буковски, Стоян Райчевски; изследователи като 
проф. Петко Димитров от Института по океанология – Варна, 
проф. Анчо Калоянов, проф. Архимандрит Павел Стефанов, 
проф. Ерика Лазарова, проф. Христо Смоленов, екип на проф. 
Руси Русев от ТУ – Варна с проучвания за металургията на вар-
ненското златно съкровище; проф. д-р Боян Медникаров, ректор 
на ВВМУ „Никола Вапцаров”, доц. Добринка Райнова, доц. Та-
тяна Яррулина от Казан, доц. Веселина Вачкова, изключителни-
ят изследователски тандем инж. Таньо Танев и Ангел Манев от 
Стара Загора, писателят езотерик Спас Мавров, инж. Георги 

Кръстев от Монтана, геологът 
д-р Стефан Серафимов; Свет-
лозар Попов, чиято енциклопе-
дична култура и изследовател-
ско-творчески дух му позволиха 
да напише и издаде над 10 кни-
ги; журналистите Николай 
Кафтанджиев, изследовател на 
богомилството и биограф на 
Петър Димков; журналистите 
Цветан Томчев и Максим Кара-
джов, художници, астро но ми, 
физици и много други родо-
любци, които положиха начало-
то на новото възраждане на 
България. 
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Инж. Таньо Танев и Ангел Манев

Конференцията се придружаваше от съпътстваща програ-
ма – представяне на нови книги на участниците. Гл.ас. д-р Елена 
Водинчар от ИЕФЕМ – БАН гостува с изложби на Етнографския 
музей, посветена на бита на българите от Бесарабия, бяха про-
жектирани документални филми на Цветан Томчев и Максим 
Караджов, на Костадин Костадинов, посветени на проблемите 
на българските общности от крайграничните райони, присъеди-
нени към съседните ни страни, както и на тези от Бесарабия и 
Молдова. Изключителен интерес предизвика филмът на Христо 
Смоленов „Черноморската Атлантида”, посветен на дълбоковод-
ните открития на проф. Петко Димитров от Института по Оке-
анология при БАН и артефактите от варненското халколитно 
съкровище.

Инж. Д. Боянов, тогава общински съветник в Община Ва-
рна, поде инициативата Градската художествена галерия да бъде 
наименувана на изключителния световно известен художник, 
подписващ се Борис Георгиев ди Варна. В празник за града ни 
се превърна събитието, когато дъщерята на художника подари 
на галерията 12 негови картини, които са най-ценното притежа-
ние на галерията. 
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Една от целите, които си поставихме като организатори на 
тази конференция, е да дадем възможност на млади хора – уче-
ници и студенти, да представят своите разработки и изследва-
ния, да ги подкрепим в началото на житейския им и творчески 
път, да поемат щафетата на родолюбието. Сред тях бяха Росен 
Гацин, който за пръв път участва в конференцията като ученик 
от Хуманитарна гимназия – Варна, а днес е преподавател в СУ, 
д-р по етнология, председател на Националното дружество на 
краеведите, председател на читалището в гр. Белослав. Хрис-
тиян Облаков е автор на монографии за именитите и забраве-
ни варненски архитекти и строителни инженери от началото на 
20-век – Дабко Дабков, Стефан Венедикт Попов, Йосиф хаджи 
Стоянов, инж. Желязко Богданов и др. Двамата млади изследо-
ватели участват и като водещи на нашия форум през годините, с 
което се осъществи една чудесна приемственост. 

  
В програмата на конференцията се включиха ученически 

колективи от Хуманитарната гимназия и Английската гимназия 
с интересни етнографски проучвания, Сдружението за истори-
чески възстановки „Чигот”. Изключително радващо е, че мла-
дите хора на България се събуждат, защото младежта на един 
народ е неговото бъдеще и когато тя е активна не само в поли-
тически, но и в духовен план, това показва, че духът на народа е 
жив и бъдещето му не е погубено.
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На 10-тата конференция през 2005 г. г-н Боянов беше обя-
вен за почетен председател на конференцията. Цялата работа по 
осъществяването ѝ през следващите години беше подета от ор-
ганизационен комитет, състоящ от хората, които дотогава пома-
гахме на г-н Боянов в подготовката на форума.

    През февруари 2016 г. учредихме Сдру-
жение „БЪЛГАРИЯ – ДУХ И КУЛТУРА”, 
чиято основна цел според неговия устав е 
популяризиране на проучванията за кул-
турно-историческото наследство на Бълга-
рия и Варненския регион и главно – подго-
товката и провеждането на историческата 
конференция. Освен традиционната есенна 
конференция, от 2012 г. направихме осем 

издания на „Пролетни дискусии” по важни исторически теми – 
„Памет за рода и произхода”, „Българско присъствие на Балка-
ните преди Дунавска България” и др. Получихме възможност да 
подготвяме проекти за финансиране на форума чрез Фонд „Кул-
тура” на Община Варна, което даде възможност да бъдат поети 
разходите за път и нощувки на авторите извън Варна. Благодаре-
ние на фонда, по проекти на партньорското сдружение „ГЕУМ” 
бяха публикувани още 4 сборника с доклади от конференциите 
през последните години. Нашето Сдружение създаде и поддър-
жа сайт на конференцията в интернет, където се поместват де-
сетки доклади в текстов и във видеовариант. На страницата на 
Сдружение „България – дух и култура” във Фейсбук, която има 
няколкостотин редовни потребители, се публикува информация 
за интересни проучвания и събития, свързани с българската ис-
тория. 

Искам да споделя с вас представянето по време на 20-то 
издание на конференцията през 2015 г. чрез видеоклип на Деана 
Иванова, председател на Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А. в Испания, на 
Фестивала на българите по света „Аз съм българче”, за да се 
докоснете до емоционалното настроение в залата. 

Фестивалът се провежда за седма поредна година в По-
солството на България в Рим и Българския културен институт 
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в Италия. Целта на фестивала е да допринесе за съхраняване 
на българското самосъзнание сред българите зад граница и дава 
възможност на деца с българско потекло да се изявяват в три 
различни конкурса – рисунка, литература и музикално-словесно 
народно творчество. Домакин на фестивала всяка година е раз-
лична държава.

Училището домакин през 2015 г. е българското училище 
в Рим „Св. Св. Кирил и Методий”. В тазгодишните конкурси 
участие взеха над 750 деца от целия свят под ръководството на 
50 български училища и културни асоциации в чужбина. Съби-
тието събра в Рим на 20 и 21 ноември повече от 80 деца от 11 
български училища от Испания, Германия, Унгария, Сърбия и 
Италия, където бяха наградени победителите. Участниците по-
лучиха поздравителни адреси от министър-председателя на Бъл-
гария Бойко Борисов и от вицепрезидента Маргарита Попова.

Това е една прекрасна вест, която показва, че огънят на бъл-
гарския творчески дух гори в сърцата на българските деца къ-
дето и да живеят, че има хора, които са загрижени този огън да 
не загасва. Защото дори и да не съзнаваме, ние носим в гените 
си Божествения творчески Орфеев дух и словата на Орфей „Ду-
шата на детето се извайва с ангелския глас на музиката” са 
запечатани в сърцата ни. В днешния свят, в който властва наси-
лието, ние помним златните Орфееви думи: светът може да се 
завладее с лира, а не с меч.

Дух и култура – това са нашите ориентири. Защото за тях 
поетът Вазов е казал: „Не се гаси туй, що не гасне”. В каквито 
и сложни, понякога и трагични времена да живеем, ние сме на-
следници на богатата духовна съкровищница на нашите пред-
ци, на тяхното необятно знание, на виталността им. Ние знаем 
как да трансформираме мъката в песен, как да изпеем радостта, 
как подобно на Орфей да победим с песен силите на мрака. Ко-
гато се свържем с българските си корени, ние ще заживеем в 
света на древните и вечни тайнства. Тайнства, които са всъщ-
ност психични технологии за управление на времето, явленията 
и съдбата, които са владеели нашите деди, но които и до днес 
са запазени в някои кътчета на България. Обредите „Пеперуда”, 
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„Герман”, сватбеният цикъл, нестинарството, наричанията, ла-
заруването и много други ни въвеждат в един свят, в който всич-
ко е живо, диша, пулсира и когато човекът се отнася с внимание, 
почтеност, уважение и любов към него, той откликва и следва 
повелите му. Това е истинският жив свят, предназначен да живе-
ем с него и във него, а не съвременната паразитна цивилизация, 
за която вселената е мъртва машина, подчинена на механични 
закони, а планетата ни е само материална топка, която можем да 
експлоатираме безмилостно.

Но за да тръгнем по нов път, път, който ще ни свърже с 
Живота и Надеждата, ще трябва да променим софтуера на ума 
си, за който говори в доклада си Веселин Димов, с който завър-
ши програмата на ХХ-та конференция. Ще трябва да променим 
програмите, които са насочени към унищожаване на живота, а 
значи ни водят и към собствената ни гибел, което става все по-
очевидно. Може облаците на насилието, страха и омразата да са 
скрили светлината, но ние знаем, че зад тях Слънцето свети, а 
ние, българите, носим слънчевия ген, носим светлината в духа 
си и един ден тя ярко ще засияе и отново България ще се възроди 
за нови бъднини.

Накрая искам да благодаря на Община Варна, която любез-
но ни предоставя Пленарна зала вече 23 години, на хор „Морски 
звуци” с диригент Росица Щерева, които години наред откриват 
нашия форум с изпълнение на вълнуващи патриотични песни. 
Благодаря на всички участници, които със своите изследвания 
и нерядко със смелостта да ги огласят направиха възможен този 
форум. Благодаря на Даниела Василева и нейното издателство 
„Данграфик”, както и на Йордан Дяков, управител на печатница 
„Етикет принт”, които безвъзмездно всяка година подготвят ин-
формационните материали за конференцията. 

Нека с едноминутно мълчание да почетем светлата памет 
на нашия скъп приятел и обичан лектор инж. Таньо Танев от 
Стара Загора, който ни напусна на 21 март тази година, както и 
паметта на всички участници, които през годините преминаха 
отвъд. Ние ви помним, почитаме и сме признателни за вашата 
безкористна дейност на ползу роду. 
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140 години от основаването на Висшето Военноморско 
училище „Н. Й. Вапцаров”.

Съвременни аспекти на развитие
кап. I ранг, доц. д-р Недко Димитров

Сложността и противоречивостта на съвременното глобал-
но развитие и съдбоносните предизвикателства пред човечест-
вото налагат нови подходи към морското образование и наука, 
които се развиват през годините във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. 

В последните години Морската Алма матер продължи да 
гради успешно най-новата си история и да се утвърждава като 
модерна образователна и научно-изследователска институция, 
уникален център за морското образование, квалификация и на-
ука. 

На 1 ноември 2018 г. Министърът на отбраната издаде при-
етия от Общото събрание на училището нов „Правилник за ус-
тройството и дейността на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. 

През същата година Националната агенция за оценяване 
и акредитация към Министерския съвет даде институцио-
нална акредитация на ВВМУ с обща оценка 9,59 по десето-
балната критерийна система за институционална акре-
дитация на висшите училища и срок на валидност шест 
години. Цялостната акредитационна процедура се извърши в 
съответствие с новите критерии на Националната агенция, съ-
ответстващи на Европейската квалификационна рамка за висше 
образование. По институционална оценка училището е на трето 
място сред 52-те висши училища в страната и на първо място в 
региона.

През месец февруари 2020 г. Международната асоциация 
на морските университети официално обяви класиране на мор-
ските висши учебни заведения, извършена по три критерия: гло-
бална ангажираност, качество на преподаване и мащаб на изсле-
дователската дейност и въздействие. В тази класация Морско 
училище заема второ място сред най-престижните морски 
университети в света. В генералното класиране то се нарежда 
след Австралийския морски университет, като изпреварва воде-
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щи морски университети от САЩ, Великобритания, Германия, 
Русия, Китай и Япония. Това е безспорно доказателство за сери-
озния международен авторитет на ВВМУ и признание за ролята 
и мястото на училището като лидер в областта на морското об-
разование, както и за формиране на политиката и решенията на 
организацията в областта на световното морско образование и 
квалификация.

Успешно са преакредитирани традиционните професио-
нални направления „Военно дело” и „Транспорт, корабоплава-
не и авиация” и свързаните с тях специалности. Положителна 
оценка от Националната агенция получи проект за откриване на 
ново професионално направление 5.3 „Комуникационна и ком-
пютърна техника”.

В условията на възникналата епидемиологична обстановка 
и въведеното извънредно положение в страната ВВМУ своевре-
менно организира обучението във виртуални класни стаи. На 
базата на дългогодишния педагогически опит и солиден акаде-
мичен капацитет се реализира модернизиране на редовния уче-
бен процес и придобиване на нови обучителни способности в 
условията на електронно образование.

В началото на настоящата година приключи и процедурата 
за оценка на разработения в училището проект за откриване на 
четвърто професионално направление „Национална сигурност”. 
Положително са оценени както проектът, така и учебната доку-
ментация на специалностите „Национална и регионална морска 
сигурност” и „Мениджмънт на сигурността”. 

Успешно се разширява спектърът на специализациите във 
военната специалност „Организация и управление на военните 
формирования на тактическо ниво”. За първи път в България, 
през учебната 2017/2018 г. Медицински университет „Проф. д-р 
Параскев Стоянов” – Варна, съвместно с Военномедицинска 
академия – София и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” организираха об-
учение на курсанти за нуждите на военните формирования на 
Българската армия в специализация „Медицинско осигуряване 
на Въоръжените сили”.

Безспорен успех на училището като военнообразователна 
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институция е и стартиралото през последните две години обуче-
ние на курсанти в новите целеви специализации – „Киберопера-
ции”, „Мехатроника” и „Военноморска логистика” за нуждите 
на въоръжените сили.

Разработените нови учебни планове за традиционните и 
новите специализации за обучение на курсанти са в съответ-
ствие със „Секторната квалификационна рамка за офицери от 
въоръжените сили на Европейския съюз”.

Академичният състав успешно решава задачите по непре-
къснатото усъвършенстване на учебно-плановата документа-
ция за изпълнение на новите изисквания на Международната 
конвенция за подготовка и освидетелстване на морските лица 
(STCW), както е изменена. Разработени и въведени в учебния 
процес на студентите в регулираните специалности са нови 
учебни планове, в които е интегрирана, съгласно препоръките 
на Международната морска организация (IMO), еднократната 
специална и допълнителна подготовка на бъдещите офицерски 
морски кадри. 

Разкрити са нови специалности: „Киберсигурност”, „Ин-
формационни и комуникационни технологии”, „Мениджмънт 
на пасажерски кораби”, „Корабни комуникационни и навига-
ционни системи”, „Интелигентни системи в транспорта (Меха-
троника) и „Киберсигурност в транспорта”.

ВВМУ предлага 13 научни специалности за придобиване 
на ОНС „доктор”, непрекъснато разширява квалификационните 
курсове за обучение на морски лица, като квалификационните 
услуги, предлагани от училището надхвърлят 75 курса. Над де-
сет години ВВМУ поддържа дистанционно обучение за следди-
пломна квалификация на корабни агенти и брокери, съвместно с 
Института за корабни брокери и агенти в Лондон. 

През 2015 г. училището успешно премина одит от Минис-
терството на земята, транспорта, инфраструктурата и туризма 
на Япония и получи сертификат за високо качество на морско 
образование, в резултат на който випускниците на ВВМУ полу-
чават директен достъп до заемане на офицерски позиции на ко-
раби под японски флаг. През предходната учебна година учили-
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щето премина с положителен резултат втори одит от японското 
министерство, който потвърди сертификата. 

Националното представителство на студентските съвети 
традиционно отличава най-успешните студенти на България. 
Специално жури определя призьорите, които имат доказани по-
стижения в научната, културната, спортната и други дейности, 
свързани с образователния процес на национално и междуна-
родно ниво. На 19.12.2017 г. на официална церемония в Народ-
ния театър „Иван Вазов” курсант главен старшина Петър Ге-
нов от ВВМУ получи приз за най-добър студент в категорията 
„Сигурност и отбрана”, а през следващата година той получи и 
най-високата награда „Студент на годината – 2018”. Наградата 
му бе връчена от председателя на Народното събрание Цвета 
Караянчева. Курсант мичман Генов бе носител и на стипендията 
„Акад. Димитър Мишев” – за постижения в овладяването на ин-
женерните науки в областта на електрониката, автоматизацията 
и електротехниката.

В 14-ото издание на националния приз „Студент на годи-
ната – 2020” сред отличените са и трима възпитаници на ВВМУ. 
Курсант мичман Десислава Вълчева, пети курс, е удостоена с 
приз в направление „Сигурност и отбрана”. Курсант главен стар-
шина Ева Георгиева, от специалност „Медицинско осигуряване 
на въоръжените сили” и студент Катерина Русева са отличени с 
приз и подгласна награда в направление „Студент доброволец”. 

ВВМУ като образователна институция непрекъснато 
се стреми да усъвършенства и своя научноизследователски 
потенциал. Възприет е принципът, че високото ниво на науч-
ноизследователската дейност е задължителна стъпка в осъщест-
вяването на ефективно взаимодействие между образователен 
процес, наука, технологично развитие и иновационна политика. 
Същата е съставна част от учебния процес и се развива в съ-
ответствие с утвърдената от академичната общност Стратегия 
за развитие на научните изследвания. Достиженията, свързани 
с нейното изпълнение са свързани с разкриването на нови стра-
тегически направления за научни изследвания: Зелена енергия; 
Морска екология и Информационни технологии и мехатрони-
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ка, като целенасочено нараства свързания с тях научноизследо-
вателски потенциал, както и научноизследователската инфра-
структура. Ръководството на ВВМУ създаде специализирана 
структура – „Научна секция” за управление на проектната и на-
учно-изследователската дейност, морските иновации и перспек-
тивни технологии.

Националните проекти с много голям потенциал са: „Из-
граждане и развитие на Център за компетентност „Квантова ко-
муникация, интелигентни системи за сигурност и управление 
на риска” (Quasar)”; „Интегрирана информационна система за 
поддръжка управлението на бреговата зона (IISSCZM)” по про-
грама BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни-
те води”; „Анализ на съществуващата Система за движение на 
корабите в териториалното море и вътрешните морски води на 
Република България”.

    В навечерие-
то на своя праз-
ник за честване 
на 140-годиш-
ни на та ВВМУ 
разполага с бо-
гата учебно-ма-
териална база, 
която непре-
къснато подо-
брява средата 
за обучение и 

живот на курсантите и студентите. Печеливша стратегия в 
това направление е непрекъснатото въвеждане на нови поколе-
ния тренажори и симулационни комплекси и реновирането и 
разширяване на възможностите на съществуващите.

Въведен в експлоатация е изграденият „Център за обуче-
ние по използване на корабни спасителни средства”, който пред-
ставлява комплексен учебен полигон за практическо обучение 
на студенти и курсанти по използване на корабни спасителни 
средства, както и за повишаване квалификацията на морски ком-
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петентни лица, съгласно изискванията на Международната мор-
ска организация.

        Изграден 
е мащабен 
учебно-изсле-
д о в а т е л с к и 
център по 
„Киберопера-
ции”, който с 
дейността си 
о с и г у р я в а 
обучението на 
студенти и 
курсанти в но-
вата специал-

ност „Кибероперации”, както и за повишаване квалификацията 
на кадри от Българската армия и сектора на националната сигур-
ност в тази област, на базата на наличния софтуер за симулации 
на кибероперациите.

Продължава развитието на учебно-изследователския ком-
плекс по „Мехатроника”, предвиден да притежава четири спе-
циализрани лаборатории, осигуряващи учебния процес по че-
тири учебни дисциплини от новата специалност „Интелигентни 
системи в транспорта (Мехатроника)”, както и базовите инже-
нерни дисциплини. 

Стартира и разширяването и модернизирането на същест-
вуващата „Научноизследователска лаборатория по хидроакус-
тика”, предназначена за обучение на курсанти и студенти и из-
вършване на широк кръг научни изследвания в изпитателния 
хидроакустичен басейн.

На 1 март 2021 г. в училището бе направена първа копка на 
първия етап от изграждането на дълбоководен басейн за учебно-
практически тренировъчни цели. Основни функции на басейна 
са отработване на широк спектър морски спасителни операции, 
както и осигуряване на подготовката на водолазите от ВМС и 
силите за специални операции на Българската армия. Басейнът 
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ще бъде снабден с имитираща система за генериране на вълни, 
изкуствен дим и други специализирани системи, поддържащи 
обучението за целогодишна практика на специалистите от фор-
мированията на военния флот, бойната авиация, провеждане на 
курсове и обучение на курсантите и студентите по леководолаз-
но дело.

ВВМУ стартира процедура за придобиване и последващо 
пълноценно въвеждане в експлоатация на употребяван научно-
изследователски кораб. Корабът се придобива с финансиране за 
сметка на Национална пътна карта за научна инфраструктура. За 
целта училището е асоциирано към съществуващия консорциум 
за изпълнение на инициативата „Българска Антарктическа база 
„Св. Климент Охридски” като партньор на „Национален център 
за полярни изследвания” към Софийски университет „Св. Кли-
мент Охридски” и „Български антарктически институт”.

Корабът ще се съобрази с потребностите на ВМС за хидро-
графски и хидрологични изследвания, както и за изпълняване 
на специфични задачи в интерес на сигурността и отбраната. С 
придобиване на посочения съд ще се осигури капацитет за ре-
шаване на редица задачи в национален план, както и за провеж-
дане на плавателна практика на обучаемите във ВВМУ. Освен 
членовете на консорциума „Българска Антарктическа база „Св. 
Климент Охридски”, морския съд ще могат да ползват и всички 
ведомства, имащи отговорности в областта на изследванията на 
водните пространства

Националната агенция за оценяване и акредитация към МС 
категорично прецени, че в практическата подготовка на курсан-
тите и студентите е включена уникална инфраструктура, включ-
ваща тренажорни и симулационни комплекси, които са пред-
поставка за постигане на дефинирания в квалификационната 
характеристика профил на випускника.

В началото на 2016 г. в парка на Морско училище с църко-
вен ритуал бе положен основен камък и направена първа копка 
на храм „Св. Николай”. Водосвета отслужи Варненският и Ве-
ликопреславски митрополит Йоан. На 20 септември 2020 г. бе 
извършено тържествено освещаване на новоизградения и бога-
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то украсен православен храм в чест на св. Николай, архиепископ 
Мирликийски, Чудотворец – закрилник на плаващите по море и 
на всички хора, които са посветили живота си на този дълг. 

Изграждането на храма е резултат от доброто и плодотвор-
но сътрудничество между училището и Варненската и Великоп-
реславска Света Митрополия. Построен е изцяло от дарения и е 
уникален сам по себе си, защото е вторият от 150 години насам 
в Морската ни столица – Варна, посветен на закрилника на мо-
ряците.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” е съучредител, редовен член и 
представител в изпълнителния борд на Международната 
асоциация на морските университети (IAMU). Училището бе 
домакин на заседанието на Изпълнителния борд на IAMU през 
месец април 2017 г. и на 18-та Генералната асамблея на Асоциа-
цията през октомври същата година. 

ВВМУ е основател и редовен член и на Асоциацията на 
Черноморските институции (BSAMI), а в момента началникът 
на училището е и неин вицепрезидент.

ВВМУ членува и в Международната асоциация на препо-
давателите по морски науки (IMLA) към Международната мор-
ска организация; в Международния консорциум на Военните 
академии и научните институти по въпросите на сигурността и 
отбраната – включващ над 200 организации от 42 страни-член-
ки на Евроатлантическия съвет за партньорство; в Европейската 
мрежа на университетите.

Друг важен акцент на международната дейност на ВВМУ е 
свързан с поддържане на интензивни контакти с чуждестранни 
военноморски и морски академии и университети. В тази насо-
ка специално внимание се отделя на подготовка и подписване 
на договори за двустранно сътрудничество със сходни учебни 
заведения и институции от Европа, САЩ, Канада, Азия и Ав-
стралия.

Възпитаниците на Морско училище – курсанти и студенти 
редовно участват в учебно-плавателни практики на учебни ко-
раби на Военноморските академии на Полша, Румъния и САЩ, 
както и Морския университет в Истанбул.
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Може да се обобщи, че в продължение на последните над 
20 години във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” си дават среща най-но-
вите тенденции и технологии в развитието на ВМС, търговско-
то корабоплаване и морската индустрия. Училището отговорно 
изпълнява своята мисия, свързана с реализацията на общона-
ционалните интереси в морските пространства, развитието на 
водния транспорт и съпътстващите дейности – съществени па-
раметри на морската сигурност и икономически напредък. Мор-
ско училище се утвърди като надежден партньор и център за 
подготовка на управленски кадри – както в страната, така и в 
чужбина. То притежава висок престиж в европейската и светов-
на морска образователна система. Наши възпитаници са на ви-
сши ръководни позиции в системата на корабния мениджмънт 
и националната икономиката, което е доказателство за тяхната 
компетентност и лидерски умения.

     Ръководството на 
образователнат а 
институция, акаде-
мичният състав, 
обучаемите курсан-
ти и студенти са 
уверени в бъдещето 
на училището и в 
отговор на всяко 
предизвикателство 
намират работещи 
решения, които реа-
лизират с надежда в 
доброто.

Натрупаният 
образователен потенциал на морската ни Алма матер е предпос-
тавка за самочувствие, но и гаранция за нови успехи. 
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Термините в българската историография
и необходимостта от тяхното изясняване и изравняване

предложение на Петко Атанасов, направено в изказване пред 
Варненската историческа конференция

Сега пред този авторитетен форум – Варненската истори-
ческа конференция, искам да поставя един въпрос, за който е 
ставало дума и преди, и който стои пред българската наука от го-
дини. Става дума за необходимостта от изясняване и изравнява-
не на термините и понятията, употребявани в историческата на-
уката по отношение на българското етническо име, названията 
на българските владетели през различните епохи и много други. 
Става дума и за изясняване на тяхното съдържание, възникване, 
място и начин на употреба. Важни са също така и промените, 
които са претърпели през годините.

Въпросът е доста сложен и пространствен, предвид дъл-
гите години на употреба и множеството публикации през това 
време. Въпросът, трябва да допълня тук, не е само исторически, 
той е и литературен, психологически и политически. Всички си 
спомняте за робство и присъствие, а и за президент и председа-
тел – отпреди трийсет години и възникналата полемика, която 
на  всичкото отгоре не даде краен резултат. Всичко потъна в ти-
шината на годините. Прескачането на решението обаче води до 
неудобства, защото така в науката и в публицистиката възниква 
терминологично двувластие, а може би отговорът е в някакъв 
трети термин – нов или стар с ново съдържание. Защото и това 
се е случвало.

Предвид основанието и основните потребители – учените, 
публицистите и учителите от българската културна среда – тряб-
ва да кажа, че изясняването и тълкуването трябва да започне от 
основополагащите определения – прабългари, славяни, траки и 
техните производни, като се изясни техният произход и начин 
на употреба. А и последствията. Трябва да се изясни още имаме 
ли право да употребяваме за определени периоди термини, кои-
то нямат защита в историческите извори, т.е. появата на неоло-
гизмите в научните определения и названия, и противоречията, 
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които носят със себе си. Интересно допълнение би било да се 
видят преводните варианти на тези термини и съдържанието им 
в съответните чужди езици. Много любопитно е също така как 
външни термини от чужда културна и научна среда се превеждат 
на български. Защото с историята на българите се занимават и 
много чужденци и изравняването и изясняването на термините 
би помогнало на качествения научен обмен. 

За тази голяма цел е необходимо да се направи първона-
чален коментар на една примерно „Кръгла маса” или отворена 
сесия, да се види какво е желанието и настроението към една 
такава задача. След това трябва да се уточнят възможните мето-
ди и накрая да се пристъпи към конкретна работа. И всичко това 
очевидно ще бъде не лек и не кратък процес. 

Това е съвсем накратко казано като начало на работата по 
един такъв особен казус. 

Варненската историческа конференция може да бъде дома-
кин на началото, докладванията и резултатите от тази работа. 
Нейният авторитет през последните години нарасна, а присъст-
вието тук не само на историци, но и на филолози, философи, 
етнографи и специалисти от други области на познанието само 
ще обогати диалозите и коментарите. Мисля че в конкретния 
случай това е особено важно и ще помогне за умното развитие 
на процеса на работа.

И не на последно място, мисля че с това си предложение 
изразявам мнението и на много други учени, изследователи, пи-
сатели и учители, които са се срещали неведнъж с този проблем 
и които биха взели участие с практическите си примери и раз-
умни предложения. От моя опит като журналист, изследовател 
и издател съм разбрал, че различията в смисъла и значението на 
термините в българската историография водят до сериозни про-
тиворечия и объркване в обществото.

Благодаря, че ме изслушахте, но особено благодаря на ор-
ганизаторите, че приеха радушно поставянето на този проблем 
публично и готовността им да предоставят територията на Кон-
ференцията и да ангажират и нейната аудитория за работа по 
тази сериозна и важна задача.
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120 години „Варненско археологическо дружество”
Наталия Енева, РИМ – Варна

На 12 декември 2021 г. се навършват 120 години от осно-
ваването на „Варненското археологическо дружество” (ВАД), 
чието начало и дейност са неразривно свързани с имената на 
чехите Карел и Хермин Шкорпил. Историята на археологиче-
ското дружество започва малко по-рано. През 1887 г., когато Ка-
рел Шкорпил заедно с няколко свои колеги-учители от Мъжката 
гимназия, ученици и местни ентусиасти, водени от любов към 
историческото ни минало, създават една дружинка за провежда-
не на екскурзии за събиране на старини във Варна и из нейни-
те околности, наречена „Ученолюбиво дружество”. Основават 
и първата археологическа сбирка, с което поставят началото на 
музейното дело в града. За съжаление заради централистичната 
политика на Българското археологическо дружество, по-важни-
те и стойностни предмети от тази сбирка били изпратени в но-
восъздадения Народен археологически музей в София. 

През 1894 г. след завръщането си във Варна и окончател-
ното си установяване в града, Карел Шкорпил отново започва 
събирането на старини, като този път е подпомогнат от много 
повече граждани, общественици, чиновници, ученици и др., с 
единствената надежда, че в бъдеще сбирката ще се развие като 
градски музей. Шкорпил разбирал, че привличането на повече 
съмишленици в събирателската дейност може да стане един-
ствено чрез организирането им в археологическо дружество. А 
единственият начин експонатите от варненската сбирка да оста-
нат в града е тя да бъде документално оформена като институ-
ция. 

Така на 12 декември 1901 г. във Варна се учредява „Вар-
ненското археологическо дружество” (ВАД), а „Ученолюбивото 
дружество” се явява негов предшественик. Сред основателите 
на ВАД са част от най-видните и авторитетни личности на Ва-
рна. Председател е Варненско-Преславският митрополит Симе-
он, а членове – окръжният управител П. Станчев, кметът на Ва-
рна Р. Матеев, директорът на Мъжката гимназия Д. Габровски, 
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директорът на Девическата гимназия Д. Стоилов, училищният 
инспектор Н. Дуков, държавният архитект Хр. Ковачевски, град-
ският инженер Ю. Данчов, градският архитект А. Несторов и 
гимназиалните учители – К. Шкорпил, А. Явашов, Д. Андреев, 
Хр. Генчев и М. Арнаудов. Още на учредителното събрание се 
решава „да се направи потребното за образуването на един бъ-
дещ градски музей”.

Карел Шкорпил и Анани Явашов, като негови основни 
инициатори, са натоварени да изработят проектоустава на дру-
жеството, който след редица разногласия с Централното архео-
логическо дружество и продължителни преписки с Министер-
ството на просвещението е утвърден през май 1902 г. Според 
устава, новосъздадената организация е самостоятелно друже-
ство, което развива дейността си в цяла Североизточна Бълга-
рия. Целите, които си поставя „е да издирва, съхранява и изуча-
ва паметниците на миналото на Варненски окръг и съседните 
му страни и да буди интерес за тях в населението, а от събра-
ните материали да се образува Варненски окръжен музей”. С 
изменение направено през май 1909 г., дейността му се разши-
рява и „на останалата част на българското крайбрежие в Бур-
гашко и Анхиалско.” Решава се дружеството да се ръководи от 
седемчленно настоятелство начело с председател, а членовете 
да бъдат почетни, редовни, спомагателни и дописни. За почетен 
председател е избран митрополит Симеон. 

През януари 1903 г. се определя и печатът на дружеството, 
който да има образа на римска монета на град Одесос, с надпис 
„Варненско археологическо дружество”. 

Важна роля за утвърждаването на ВАД и създаването на 
варненския музей, изиграва и заселилият се в града през 1904 г. 
брат на Карел Шкорпил – Херменегилд (Хермин) Шкорпил. Той 
веднага става член на Археологическото дружество, а след пен-
сионирането си като учител през 1906 г. е избран за негов пред-
седател и остава такъв до края на живота си. Благодарение на 
усилията на двамата, на пословичното им трудолюбие, на все-
отдайната им любов към българската археологическа и истори-
ческа наука, на техните обиколки и разяснителна работа, ВАД 
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завоюва завиден авторитет. Увеличава многократно своите чле-
нове и постъпления, а в дейността му активно се включват хора 
от различни съсловия и етнически състав – не само жители на 
Варна и околните села, но и на Балчик, Добрич, Силистра, Про-
вадия, Каварна, Шумен, Бургас, София и др. Имало дори и чле-
нове от чужбина – Русия, Австро-Унгария и Гърция.

Експозиция в новооткрития Варненски музей
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За почетен член на „Варненското археологическо друже-
ство” е избран цар Фердинанд, а съпругата му Елеонора е запи-
сана като редовен член.

Карел и Хермин Шкорпил поемат и цялата организацион-
на и административна дейност на дружеството – попълване на 
инвентарни книги, описания на предметите, тяхното експони-
ране и фотографиране, изработване на теренни скици, водене 
на кореспонденция (на български, чешки, немски и др. езици), 
организирането и провеждане на събрания, изнасяне на лекции, 
подготовката и отпечатване на ежегодните „Отчети” на Дру-
жеството и на периодичното музейно издание – „Известия на 
Варненското археологическо дружество”. Тези печатни издания 
свидетелстват за богатата научна дейност на ВАД и преди всич-
ко на братя Шкорпил. В тях за първи път стават достояние ма-
териали за старата история на Варна, за Владислав Варненчик, 
за скалния Аладжа манастир, за Побитите камъни и много др., 
които се разпространяват из цяла България и в чужбина.

Карел Шкорпил сред експонатите в музея

През цялото време Карел и Хермин, активно подпомагани 
от членовете на ВАД, работят усилено за създаването на музей 
в града, за да могат да покажат резултатите от своята работа и 
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нагледно да запознаят посетителите с богатото културно-ис-
торическо наследство на Варна и Варненския край. На 11 юни 
1906 г. в присъствието на видни граждани, окръжния управи-
тел, кмета на града, интелектуалци и любители на старини, в 
Девическата гимназия тържествено е открит дългоочакваният 
Варненски окръжен музей. Експозицията е сравнително скром-
на, разположена в една трудно достъпна таванска стая на гим-
назията. В пет витрини-маси и четири витрини-шкафове били 
подредени повечето от събраните дотогава над 1000 експоната 
и монети. На специални поставки били експонирани антични 
амфори, дървена фигура от потънал руски кораб от XVIII в., а 
по стените били окачени старинни гравюри, снимки и планове 
на археологически и архитектурни паметници от града. Събра-
ните предмети били групирани в три основни отдела: археоло-
гическо-исторически, народописен (етнографски) и природен. 
През 1908 г. към музея се обособява Владиславов отдел, в който 
са изложени артефакти от сражението край Варна през 1444 г., 
чието активно събиране и опазване започва още с учредяването 
на ВАД. Малко по-късно по повод петдесетгодишнината от ос-
новаването на първото българско училище в града, се обособява 
и отдел „Възраждане на българщината във Варна”. През 1923 г. 
музеят е разширен със сбирката от материали за морската исто-
рия на България, оформена като Морски музей с два раздела – 
военноморски и за гражданско мореплаване. Сред посетители-
те на музея, наред с жителите на Варна, близките и далечните 
села, имало и много чужденци – дошли по един или друг повод в 
града. Между тях са представители на френското правителство; 
френският, австрийският и германският консул, който е и член 
на ВАД; учени и гости от страната и чужбина – Прага, Любляна, 
Москва, Будапеща, Петербург, Кишинев, Белград, Загреб, Кра-
ков и др. Книгата за впечатления пази и до днес подписите на 
българския княз Фердинанд и съпругата му Елеонора, на минис-
тър-председателя Д. Станчов, на много други български мини-
стри, министерски служители и видни учени и интелектуалци. 
С богатата си и разнообразна колекция, Варненският музей заел 
първо място между музеите в провинцията. Получил признание 
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сред културните среди и научните кръгове в страната и Европа.
През годините под ръководството на братя Шкорпил, Архе-

ологическото дружество развива разностранна дейност, която се 
преплита много тясно с музейната. Популяризира се дейността 
на музея и с голямо старание се издирват материали за историята 
на града и окръга; събират се сведения за населението от окол-
ните села, за дейците на Възраждането във Варна, за първото 
българско училище и църква; събират се данни за изменението 
на фауната във Варненското езеро след прокопаването на кана-
ла; сведения за началото на Българския морски флот, за морско-
то сражение и торпилирането на османския крайцер „Хамидие”. 
Братята издирват картини, изобразяващи Варна и околностите 
ѝ през XIX в.; документират исторически събития, личности и 
запазени все още автентични части на града – стари постройки, 
къщи и живописни кътчета; възлагат на няколко варненски ху-
дожници и на сънародника си чеха инж. И. Кноб, да запечатат 
в цветни картини пейзажи от стария град и популяризират Ва-
рна с изложбата „Варна в картини”. Изнасят лекции и беседи на 
различна тематика, свързани с културно-историческото наслед-
ство на града и района и неговото опазване. Активно участват 
в борбата за самостоятелност на археологическите дружества в 
страната и техните музеи, и в изработването на „законопроект 
за старините и музеите”. Организират Втората археологическа 
конференция във Варна. Популяризират историческото минало 
на Варненския край, като издават редица брошури. Карел и Хер-
мин Шкорпил много добре разбират значението на всеки един 
документ, снимка, предмет или спомен за историята на наскоро 
освободените българи и за издигането на националното им са-
мочувствие.

Членовете на ВАД, съвместно с варненското туристическо 
дружество „Дармаданци”, както и местни ентусиасти се заемат 
с опазването на старините във Варна и близките околности, и 
облагородяването на местата около тях. Застъпват се пред мест-
ните общински власти, да се спре строежът на нови сгради око-
ло т.нар. „Римска кула” – най-високата част на откритите по-
късно Римски терми във Варна, да се почисти големия насип 
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от пръст и да се оформи малък парк около руините. Издействат 
от Общината да се подари земята около базиликата в местност-
та Джанавар тепе край Варна и част от гората около нея, за да 
се запази църквата, а мястото да се превърне в парк. Запазват 
средновековния скален манастир край Варна и превръщат го-
рата около него в защитена местност. Спасяват плажната ивица 
Узун-кум – „Дълъг пясък” (дн. к.к. Златни пясъци) от идеята да 
се построи селище за преселници. Залесяват и благоустрояват 
десетки декари пустеещи земи и ги превръщат в едни от най-
красивите места по Северното българско Черноморие. 

Археологическото дружество, по-късно и музеят развиват 
и широка научна дейност. Разкопават и проучват редица обекти 
в различни части на Варна и околностите ѝ – могили в двора на 
Девическата гимназия от IV-III в. пр.н.е.; крепостта при с. Аб-
рит, Добричко; богата гробница от I и II в. в Балчик; надгробни 
могили от различно време в околностите на Варна; могила от 
II-III в. край Девня; раннохристиянските базилики в м. Пиринч 
тепе и в м. Джанавар тепе, гробници и гробове от елинистичната 
и римската епоха в рамките на съвременния град, римския водо-
провод на античния град, големия старобългарски манастир в м. 
Теке караач и много др. Резултатите от тези проучвания, научни-
те разработки и съобщения се публикуват в различни издания и 
в периодичния печат.

Карел и Хермин Шкорпил насочват археологическото дру-
жество и към стопанска дейност, чиято основна цел е набиране 
на парични средства. Дружеството си поставя две основни зада-
чи – опазването на паметниците на културата и построяването 
на музейна сграда във Варна – идея, която така и не се осъщест-
вява. Двамата достигат до едно прозрение, че историческите 
паметници и природните забележителности могат да бъдат из-
вор не само на познание и национална гордост, но чрез превръ-
щането им в туристически обекти да бъдат създадени реални 
възможности за проучването и опазването им, за опознаване на 
българската култура по света и за развитието на националната 
икономика. Полагат изключително големи грижи за популяри-
зирането на Варна като курортно селище. Ясно осъзнават и по 



36

всякакъв начин се стремят да внушат на варненската обществе-
ност убеждението, че бъдещото развитие на града е свързано с 
развитието на туризма.

В периода между 1912 и 1918 г. – по време и след войните, 
основната дейност в дружеството и музея, който реално оста-
ва без експозиция, продължава да се развива от братя Шкорпил 
(Хермин до смъртта си през 1923 г., а Карел до 1933 г., когато 
официално се оттегля), подпомагани активно от няколко чле-
нове на настоятелството на ВАД, като В. Гочев (председател на 
ВАД от 1933 г. до 1942 г.), арх. Инокентий (музеен уредник) и 
др. Постепенно в дейността на дружеството се забелязва застой. 
През 1942 г. за председател е избран Ст. Савов, а секретар М. 
Мирчев, който е основният двигател в организацията. Година 
след смъртта на Карел Шкорпил, той става и директор на музея, 
който постепенно поема дейността на ВАД.

Юбилей на ВАД 1921 г.

Археологическото дружество съществува докъм средата на 
50-те години на XX в., когато се прекратява дейността на пове-
чето нестопански организации в България. Няколко години по-
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късно то е „приобщено” към официално създаденото Историче-
ско дружество във Варна. С това се затваря една забележителна 
страница от историята на града, която оставя дълбока следа в 
музейното дело. Благодарение на неуморната дейност на братя-
та Карел и Хермин Шкорпил, на членовете на ВАД и на всеот-
дайността на редица родолюбци, от различните сбирки на дру-
жеството постепенно се отделят няколко самостоятелни музея, а 
Варна постепенно се превръща в един от най-големите музейни 
и научни центрове на България.

120-годишнината на Варненското археологическо друже-
ство е прекрасен повод да засвидетелстваме почитта и призна-
телността си към делото на шепата ентусиасти – основатели на 
ВАД и готовност да следваме примера им.
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100 години Варна – специален курортен кът
Донка Николова – гл. експерт в Държавен архив – Варна

На 10 юни 1921 г. тричленната комисия в състав – предсе-
дател Юрдан Пекарев и членове: д-р Н. Бочев и Илия Христов, 
издава постановление за обявяването на Варна за „специален 
морски кът”. В постановлението се казва: „Обявява град Варна 
за специален курортен кът, с един хинтерланд включващ прос-
транството между селата Кестрич, Голяма Франга, Аджем-
лер, Белево и Галата.”1

Тричленната комисия, Варненската градска община и мно-
жество общественици, политици, представители на различни 
икономически структури и културни институции осъзнават, че 
регионът на Варна е уникално място, което предоставя широки 
и неексплоатирани до този момент възможности за развитието 
на града като световна туристическа дестинация.

Осъзнават също и че природните дадености и историче-
ските забележителности трябва да се развиват и рекламират, да 
се положат усилия за тяхното популяризиране, което да доведе 
до развитието на туризма и икономическия подем на региона.

И така, след като комисията взема решение, издава поста-
новление и обявява Варна „за специален курортен кът”, трябва 
да се извърви дълъг път за осъществяване на реалното му пре-
връщане в такъв.

Природните дадености и историческите места са налице. 
Остава да се подобри благоустрояването на града – хигиена, 
транспорт, уреждането и поддържането на удобни, приятни и 
полезни места за туристите – баните, морската градина, хотели, 
ресторанти, не на последно място манталитета, отношението и 
културата на варненци.

Едно по едно, всичко се урежда с подкрепата на местната 
власт, усилията на обществото и средства на заможни и инициа-
тивни предприемачи. Варна през 30-те и 40-те години на ХХ век 
става модерен, красив и търсен курорт, посещаван от българи и 
чужденци.
1 ДА – Варна, Ф. 58К, оп. 1, а.е. 29, л. 32.
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Ето съвсем накратко няколко точки, които можем да отбе-
лежим, когато говорим за курорта Варна.

***
На първо място трябва да отбележим волята за създава-

не на организация и управление на туристическата дейност. В 
рамките на Варненската градска община се създават общински 
структури – курортно отделение, общинско курортно стопан-
ство и курортна дирекция, които да работят за подобряване на 
условията и представянето на града като атрактивна дестинация.

През 1931 г. група общественици, заинтересовани от раз-
витието на града, създават „Лига за курорта Варна”. Сред тях: 
„Председател: Цани Калянджиев – ректор на Висшата Тър-
говска Академия; подпредседатели: инж. Д. Николов – д-во „Ко-
раловаг”, Панко Василев – представител на железопътното 
бюро „България”; секретар: Герчо Т. Герчев – член от фирма-
та „Тодор Герчев АД”; касиер: д-р Н. М. Недков – член от фир-
мата „М. Недков и сие”; контролен комитет: Кантор – дирек-
тор на Франко-белгийската и Балканска банка – Варна; Петър 
Стоянов – бивш кмет на гр. Варна; арх. А. Франгя – почетен 
Полски консул – Варна”.

В устава на лигата се казва: „II. ЦЕЛ. Лигата е сдруже-
ние от варненски граждани, юридически лица и приятели на 
Варна в страната и странство, които се интересуват от про-
учването и преуспяването на Варна, с цел да създадат от нея 
един първостепенен курорт, поради нейните особени качества: 
лечебното действие на морето, хубавия плаж, превъзходния 
климат, бездъждовното и умерено топло лято, красиви окол-
ности и по-изгодният живот в сравнение с живота в другите 
курорти.”2

***
На следващо място – очевидно е, че плажът е от първос-

тепенно значение. Трябва да се уреди правилното използване 
на плажната ивица – изграждането на студени и топли морски 
бани, с къпални, съблекални, прилежащи обслужващи помеще-
ния.
2 ДА – Варна, Ф. 253К, оп. 1, а.е. 6, л. 33.
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Голямо събитие за града е изграждането на топли и студе-
ни морски бани. Вестник „Варненска поща” от 13 юли 1926 г. 
пише:

„Вчера при особена тържественост, се извърши освеща-
ването на новите морски бани. В специално построен павилион, 
непосредствено до главното стълбище на баните се извърши 
водосвет от митрополит Симеон...

След свършване на водосвета, от главния вход на бани-
те, кметът г-н П. Стоянов с висок глас каза следните няколко 
думи: Една от точките в политиката на сегашния общински 
съвет бе постройката на морски студени и топли бани. Об-
щинският съвет схвана, че за издигането на Варна е необходи-
мо да се създадат удобни бани, за да се изпита целебността на 
морските води...

Министърът на просветата г-н Найденов: Преизпълнен 
с радост, аз, от името на правителството, обявявам баните 
за открити и пожелавам да се стече повече народ, който да 
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намери покой на духа и телесно здраве.”3

От тарифата за таксите, които се събират за къпане в общин-
ските топли и студени морски бани научаваме, че всяка услуга 
се заплаща по строго определени цени. „… На Централните, 
северните и южни студени бани – за I класа – кабина – 15 лв.; 
за II класа – дулабче – 8 лв.; за еднократно ползване от летен 
чадър – 20 лв.; за кабина на лице – 5 лв.; за обща съблекалня на 
лице – 3 лв.; за хавлия или бански костюм, на парче – 5 лв.; за га-
щички или чаршафи – 2 лв.; за съхранение на ценности – 2 лв.…

…от безплатен вход се ползват: поборници и опълченци, 
служители при Общината, журналисти местни, софийски или 
чуждестранни, които вършат извънредни услуги на Общината 
по рекламирането на курорта…”4

Тук трябва да споменем създаването на водноспасителна 
служба с подготвени кадри и стриктни правила. В член 6 от Пра-
вилника на службата пише: „Спасителната команда се ръково-
ди от старши спасител, комуто са подчинени всички младши 
спасители в кръга на настоящия правилник. Старшината се 
грижи за реда, дисциплината и точното изпълнение на служба-
та от цялата команда, за всяко нарушение донася на началника 
на Курортно отделение или до упълномощеното от него слу-
жебно лице. Същият ежедневно представя писмено на начал-
ника на Курортно отделение или на упълномощеното от него 
служебно лице, поименен списък на смените и спасителните 
постове.”5

Към тази точка отбелязваме и популяризирането на лечеб-
ните свойства на морската вода, слънчевите бани, общия морски 
климат – поредица от лекари пишат и публикуват статии, мо-
нографии и дават препоръки как курортистите да се възползват 
максимално от климатичните условия, за да подобрят здравното 
си състояние.

Още през 1925 г. Варненското Градско Общинско Управле-

3 ДА – Варна, Ф. 740К, оп. 1, а.е. 21, л. 1. 
4 ДА – Варна, Ф. 794К, оп. 1, а.е. 80, л. 11.
5 ДА – Варна, Ф. 794К, оп. 1, а.е. 10, л. 1.
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ние издава и разпространява книгата на д-р Стефан Т. Попов 
„Курортна Варна”. След един обстоен преглед на климатичните 
условия на региона, д-р Попов дава съвети за техниката за море-
лечение, за болестите, които се лекуват чрез него, за очакваните 
резултати или противопоказния.

***
Местната власт в лицето на Варненското Градско Общин-

ско Управление отдава необходимото значение на Морската гра-
дина, като неразделна част, свързваща плажната ивица и града, 
но и като самостоятелна атракция, със специално оформения 
ландшафт, специфичната растителност, кътовете за разходка, 
отдих и забавление.

Предприети са редица мерки за доизграждането на гради-
ната и нейното поддържане, за устройването на места с атрак-
ции, места за почивка, бюфети, сладкарници и др. Всяка година 
се провежда нарочен търг, за отдаване правото да се правят фо-
тографии в Морската градина.
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***
На следващо място – полагат се особени усилия за уреж-

дането на транспорта, настаняването на туристите, културата и 
качеството на обслужване в хотелите и дори в частните кварти-
ри. Хотелите – елегантни, стилни, удобни, чисти и приветливи.

Варненска общинска курортна дирекция издава наставле-
ния за правата и задълженията на наемодателите:

„Всеки съзнателен варненец трябва да знае, че курорта 
представлява от себе си една индустрия, и че в лицето на ку-
рортист трябва да виждаме гост, който остава блага за гра-
да ни. Цените: точно определени, конкурентоспособни. Първо-
то впечатление: … един любезен хазяин, един букет от цветя 
на масата, една кана с топла вода, чисто бельо… Широки кре-
вати (нескърцащи). Текуща вода, ако няма такава – голям уми-
валник с всички приспособления: леген с кана, чинийка за сапун, 
подложки за гъба … една кофа с капак за нечиста вода, необхо-
дими кърпи (по две на лице) и специален дамски умивалник. Да 
се избягват всякакви звънци, тупане на килими и черги, лаещи 
кучета, петли, които много кукуригат, храненето на прасета-
та и др. … Повечето курортисти са хора нервни, затова от 10 
ч. вечерта до 8 ч. сутрин, и от 2-4 след пладне трябва да цари 
пълна тишина. При отпътуване на госта не трябва да се дава 
никакъв повод за оплакване. На прощалния поздрав на хазяина, 
госта би трябвало да отговори „Довиждане”.6

***
Ресторантите, кафенетата и бюфетите са следващата точка, 

тук отбелязваме и особеното значение на персонала – негова-
та квалификация и поведение; разнообразното традиционно и 
световно меню, ценовите листи. Ресторанти, барове, кафенета, 
всички обслужващи звена трябва да се подчиняват на европей-
ските стандарти и да работят по определени правила.

Варненското готварско занаятчийско сдружение изготвя 
специален „ценоразпис за приготовляваните и поднасяни яс-
тия в ресторантите и гостилници във Варна, с означение ка-
тегориите на заведенията, както следва:
6 ДА – Варна, Ф. 794К, оп. 1, а.е. 72, л. 1.
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Екстра категория – 1. Морско казино, 2. Бюфета Св. Кон-
стантин, 3. Централни морски бани и 4. Грозд;

I категория – 1. Кристал, 2. Европа, 3. Морско око, 4. Вене-
ция, 5. Чичо Митю, 6. Евксиноград, 7. Преслав, 8. Малко казино, 
9. Шуменска и 10. Лилия;

II категория – 1. Морски звуци, 2. България, 3. Нектар, 4. 
Курорт, 5. Лоза, 6. Женева, 7. Берлин, 8. Чайка, 9. Нова София, 
10. София и 11. Шишко;

III категория – всички останали гостилници.”
Ето цените на някои от приготвяните ястия, съответно по 

категории – екстра, I, II, III „… пилешка супа – 16-14-12-10; 
шкембе чорба – (не се приготвя в заведенията от екстра ка-
тегория)-12-10-8; супа жардиниер – 14-12-10-8; киевски кот-
лет – 80-70 (не се приготвя); хайвер салата – 30-26-24-(не се 
приготвя), бяла риба с масло – 60-55-50-(не се приготвя в заве-
денията от III категория), есетра – 60-55-50-(не се приготвя), 
кефал – 55-50-45-(не се приготвя), омлет натюр – 40-36-32-30, 
картофи с масло – 30-26-25-(не се приготвя), макарони – 30-
28-25-20, лозови сърми – 20-18-16-16, свинско с кисело зеле – 40-
36-32-25, пиле с ориз – 50-45-40-25, мусака – 32-30-28-20, крем 
карамел – 20-16-15-12, млечна баница – 18-15-14-10.”7

***
Не трябва да пропускаме, че туристите освен за лечение 

и почивка посещават Варна и за забавление. Изграждането на 
водната кула за скокове и ручбана на плажа, откриването на ка-
зиното, организирането на празнични „феерични” тържества, 
разнообразни конкурси. Всичко е подчинено на желанието ту-
ристите да имат богат избор от развлечения и атракции с разно-
образна насоченост.

„Програма за феерична нощ, 24 юли 1938 г.
Първи номер: 9 ч. 10 мин. – Илюминационни ефекти при 

кулата, горящи салове, въздушни фонтани при кулата, чрез 
микрофон и високоговорители популярна музика – хорова и ин-
струментална.

7 ДА – Варна, Ф. 794К, оп. 1, а.е. 71, л. 1.
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Втoри номер: 9 ч. 20 мин. – Скокове от кулата, илюмина-
ции на моста, прожектори, сигнал с рог, групов скок от кула-
та, осветен с прожектор, свободни скокове.

Трети номер: 9 ч. 40 мин. – Пълно затъмнение, прожекто-
рите осветяват района пред баните, запалва се надпис ВАРНА 
1938 г., водни гейзери, въздушни фонтани.

Четвърти номер: 10 ч. – пълна илюминация на моста, 
италианска музика, гондоли обикалят следвани от прожекто-
ри, въздушни фонтани.

Пети номер: 10 ч. 15 мин. – пълно затъмнение, национална 
музика, бенгалски огън, живи картини „Белянка”, „Седянка” и 
„Ръченица.”8

***
Специално място трябва да обърнем на културния живот 

в града. Гостите на Варна могат да посетят близки историче-
ски и природни забележителности – местността Побити камъ-
ни, Алад жа манастир, устието на р. Камчия, местността Узун 
кум и др. С основаването на театрална трупа и изграждането на 
нова модерна театрална сграда се увеличават възможностите за 
посещения на представления, концерти и култури мероприятия.

„Тържества през август в курорта Варна
13 август – Национална битова вечер. Летен общински 

театър; 14 август – Вечер на българската национална песен. 
Летен общински театър; 15 август – Вечер на битовото тан-
цово изкуство, изпълнява танцовата група на Р. Колев. Летен 
общински театър; 16 август – Голяма българска вечер в дан-
синга на Морското казино; 19 август – Увеселение в морска-
та градина, бал котильон в дансинга на Морското казино; 20 
август – Спортен турнир. Една нощ във Варна. Традиционна 
венецианска вечер; 26 август – Първият ден от селско-стопан-
ския събор. Тържества, спорт и др.; 27 август – Заря с цере-
монии; 28 август – Конкурс за избор на най-хубавия национален 
костюм. Вечерта илюминации в Морските бани.”9

8 ДА – Варна, Ф. 794К, оп. 1, а.е. 59, л. 2.
9 ДА – Варна, Ф. 794К, оп. 1, а.е. 65, л. 1.
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***
И накрая трябва да споменем нещо, което всъщност е в на-

чалото на добрия туристически сезон – рекламата. Всички при-
родни забележителности и исторически ценности, усилията на 
градската управа, желанието на местните предприемачи не биха 
били наполовина успешни, ако я нямаше рекламата.

От една страна общинската администрация издава брошу-
ри, публикува рекламни карета, организира мострени излож-
би, участва в специализирани международни форуми, от друга 
страна всеки предприемач, свързан с туризма и обслужването на 
курортистите, прави всичко по-силите си да рекламира услугите 
си и да привлече повече клиенти.

Като цяло добиваме впечатлението, че идеята за обявяване 
на Варна за „специален курортен кът” не остава просто идея на 
хартия. Варна наистина се превръща в европейски курорт бла-
годарение на последователността в политиката на общинската 
администрация.
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***
Варна е „специален курортен кът”. Въпреки че варненци 

нямаме нужда от постановление, за да наричаме града си „спе-
циален”, а туристите отдавна са открили, че нашият регион е 
„курортен рай”, преди точно 100 години това става факт и по 
документи. За курортна Варна в Държавен архив – Варна се съх-
раняват безброй документи и снимки, една много малка част от 
които бяха засегнати в настоящия доклад.
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Документи от Държавен архив – Варна,                  
използвани при написването на книгата 

„Предпоследното сражение”
Гергана Георгиева – старши експерт в Държавен архив – Варна

Целта на настоящия доклад е да представи накратко използ-
ваните архивни фондове от Държавен архив – Варна в книгата 
на д-р Анета Кирова „Предпоследното сражение”. Изследване-
то разглежда разпространението на маларията във Варненския 
регион в началото на ХХ в. и разказва как заболяването е било 
унищожено.

Учрежденските фондове:
Ф. 385 К – Противомаларична станция – Варна, съдър-

жащ документи за периода 1942 – 1944 г. с основен предмет 
на дейност откриване на болни от малария и борба с причи-
нителите на болестта.

Използваните документи са: годишните отчети на проти-
вомаларичната станция, статистическите сведения за броя на 
болните от малария и за взетите кръвни проби за изследвания. 
Запазена е и преписка относно разпределението на хинина.

Друг използван фонд е Ф. 149 К – Околийски медицин-
ски лекар – Варна, съдържащ документи за периода 1920 – 
1944 г., основаната задача на тази служба е административния 
и медицински надзор над всички участъкови здравни служби в 
района. Както и ръководство на здравното дело и методическа 
помощ на медицинския персонал във Варна и околията. След 
1948 г. тази институция е закрита и дейността й започва да се 
осъществява от отделите на „Народно здраве” към окръжните и 
общинските съвети. Наличната запазена документация включ-
ва: годишните отчети от участъковите здравни служби, сведения 
за извършените имунизации и прегледи, както и отчети за раз-
пространението на маларията и борбата с нея.

След 1944 г. Противомаларична станция – Варна продъл-
жава дейността си като Институт за борба с маларията – Варна.

„Институт за борба с маларията – Варна”, заведен под 
№ Ф. 94 и включва документи от 1945-1951 г. Основно това са 
пак рапорти на лекарите, отчети за борбата с маларията, табли-
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ци и статистически сведения на противомаларичните станции в 
Балчик, Провадия, Свищов, Тутракан, Силистра, Белене, Нико-
пол, Бяла и Русе.

Доста по-голяма обем от материали и архивни докумен-
ти се намират във Ф. 93 – Окръжна санепидстанция – Варна, 
това е предшественикът на ХЕИ и на дн. РЗИ. Използваните 
документи са също месечни и годишни сведения за изследвани-
те кръвни проби и отчети на маларичните станции; седмични 
бюлетини издавани от Министерството на народното здраве за 
заболелите и умрели лица от остри заразни болести (вкл. мала-
рия); сведения за движението на заразните болести; заповеди и 
указания от Министерството на народното здраве за вземане на 
мерки за неразпространяване на болестите.

Досега описахме документите, създадени от дейността на 
държавните институции, които по закон са задължени да преда-
ват част от документацията си с историческа стойност на дър-
жавния архив. Всяка държава в света се грижи за съхраняване-
то на държавните си документи. Интересни за изследователите 
са документи комплектувани в така нар. лични фондове – това 
са документи на известни лекари, общественици инженери, по-
литици, артисти, композитори, писатели и други с принос към 
историята, културата, науката и развитието на Варна и на Бъл-
гария.

В книгата си д-р Кирова използва документи от личните 
фондове на няколко варненски лекари: Семейният фонд на рода 
Головини – 743К, предаден от д-р Недялка Головина, има доку-
менти на нейната свекърва: 

Д-р Анастасия Ангелова Головина – една от първите 
дипломирани лекарки в България. Родена на 17 октомври 1850 г. 
в Кишинев в семейство на преселници от Калофер. Следва ме-
дицина в Цюрих, завършва в Париж (1878), специализира пси-
хиатрия. През 1879 г. се омъжва за Александър Головин.

Работи в болници в Търново и Пловдив, като училищен 
лекар в Първа софийска девическа гимназия, като ординатор в 
Александровска болница – София. Във Варненската болница е 
назначена като старши ординатор в психиатричното (1889) и те-
рапевтичното отделение (1894-1901). Участва в основаването на 
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дружеството за борба с туберкулозата във Варна. Автор е на ме-
дицински публикации в български, руски и немски списания. В 
края на 1928 г. подарява своя дом на Съюза за закрила на децата 
в България. Умира на 5 март 1933 г. във Варна.

Във фонда има документи и на нейната снаха д-р Недялка 
Василева Головина (1900-1983). Родена на 22 септ. 1900 г. в Со-
фия. Завършва медицина в СУ „Св. Климент Охридски” (1925). 
От 1927 до 1958 г. работи в областта на детското здравеопазване 
и се занимава с популяризиране на здравната просвета. Умира 
през 1983 г. във Варна.

Документите са автобиографични, семейни снимки, докла-
ди за детските здравни заведения във Варна. Данни за медицин-
ската практика. Снимки: от честване Деня на детето (1932), на 
деца на плажа във Варна (1937-1941).

Другият известен лекар, който работи във Варна е д-р Сте-
фан Иванов Мартев – Ф. 768К. Роден на 2 февруари 1889 г. в 
Добрич. Завършва медицина в Женева през 1916 г. Работи като 
лекар в Провадия и началник на Здравната служба във Варна. 
Занимава се с лечение на болни от туберкулоза. Пише статии по 
въпросите на санитарното дело. Умира на 26.11.1956 г. във Ва-
рна. Личният му фонд е предаден от д-р Николай Коларов. 

По-интересните документи са неговите записки и статис-
тика за провеждането на лечение не епидемиите: ентероколит 
(1939), дизентерия (1939), малария (1939-1942) и туберкулозни 
заболявания (1933). Има и доклади за водоснабдяването на Ва-
рна (1937), статии за чистотата на града (1933-1939), спазването 
на установени хигиенни норми при строителството на почивни-
те домове (1937).

Голяма част документи са използвани от личния фонд 
№ 1141 – на д-р Теохари Проданов Авлавидов (1912-1988). 
Предаден на ДА – Варна от самия него.

Роден е на 22 февруари 1912 г. във Варна. Завършва Ме-
дицинския факултет на Софийския университет през 1938 г. 
Той дългогодишен главен лекар в Института за борба против 
маларията и Санитарно-епидемиологичната станция – Варна, 
по-късно става и сътрудник в катедрата по обща биология при 
Медицински институт – Варна. Умира през 1988 г. във Варна.
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Сред използваните документи от неговия фонд са:
Статии и доклади с проучвания в областта на маларията, 

имунитета и паразитологията. Научни съобщения публикувани 
в местни и централни специализирани издания. Писма от д-р Т. 
Авлавидов до негови колеги в страната за проучванията мала-
рията.

Интересни са сертификати на д-р Авлавидов за престоя му 
в Италия с научна цел по въпросите на маларията през 1949 г., 
лични снимки на д-р Авлавидов като лекар, снимки с професори 
във Висшия медицински институт в София, снимки от посеще-
нието му в Италия и други.

Последно ще се спрем на личен фонд Ф. 1113 – д-р Ни-
колай Иванов Коларов (1906-?).

Роден е на 19 авг. 1906 г. в с. Петърница, Плевенско. През 
1934 г. завършва медицина в София. На 1 април 1937 г. е на-
значен като лекар в ЖП – гара Варна. По-късно продължава 
лекарската си практика в Градска болница, а после в Градския 
родилен дом до пенсионирането си. Интересите му са свързани 
главно с история на медицината. Публикува през 1977 г. „Кратка 
история на санитарното дело във Варна” и през 1980 г. в съав-
торство с други лекари „История на здравното дело във Варна от 
древността до 9 септ. 1944 г.“

Запазени са ръкописи на книги за градската санитарна 
служба, статии по медицински въпроси, над 100 научни съоб-
щения и доклади за изграждането и развитието на здравеопазва-
нето. Запазени са и писма с колеги от страната за създаването на 
медицинските служби, кратки исторически сведения и спомени 
за лекари работили във Варна.

В заключение трябва да кажем, че книгата на д-р Кирова 
„Предпоследното сражение” освен едно задълбочено научно из-
следване на борбата срещу маларията, е и богат документален 
източник на издирени от нея архивни материали: документи, 
закони, снимки, статистики, отчети, хронологически и истори-
чески много добре подредени във времето, носещи характерния 
почерк на автора, който надхвърля строго научния стил и прави 
тази книга достъпна и интересна за всички.
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Раковски за началата на Българската църква                    
и за българо-гръцката църковна разпра

д-р Весела Трайкова, гр. София

От всички български възрожденски дейци, Раковски в 
най-голяма степен има прозрения относно древните корени на 
Българската църква. При това, ако има някой, който да вижда 
най-ясно мистериалните култови корени на тази църква, то това 
е именно той. Толкова всеобхватно и с дълбочина е неговото 
писмовно наследство, което тепърва би следвало да бъде изу-
чавано с непредубеденост и без научни предразсъдъци. Следва 
да се поясни, че Раковски се е базирал не само на свои собстве-
ни изследвания в областта на фолклора и езикознанието. Той е 
ползвал трудове на френски учени, които са много по-обективни 
и следователно и по-истинни. 1 

* * *

1 Този материал е синтезирана извадка от книгата ми Българо-гръц-
кият сблъсък в Македония и неговите корени, глава: Архетипната 
памет на българските възрожденци относно естеството на Бъл-
гарската църква – частта за Раковски.

В изследването си съм се базирала на самите писания на голе-
мия българин, които сами по себе си говорят за неговите възгледи. 
През 80-те години на 20-ти век тези ценни съчинения са издадени в 
4 тома от редакционна колегия в състав: проф. д-р Веселин Трайков, 
Кирил Топалов и Светла Гюрова. За разглежданите тук въпроси най-
важни са томове 3 и 4: Георги Стойков Раковски. Съчинения. Трети 
том. Историография. Подбор и редакция проф. д-р Веселин Трайков. 
С., Български писател, 1984; Георги Стойков Раковски. Съчинения. 
Четвърти том. Езикознание, Етнография, Фолклор. Подбор и редак-
ция Светла Гюрова. С., Български писател, 1988. По-конкретно съм 
ползвала следните съчинения на Раковски: Българский за независимо 
им свещенство днес възбуден въпрос и нихна народна черква в Цари-
град; Глас едного Българина; Отговор на богословская гръцка брошу-
ра; Разговор о Българскому свещеному въпросу; Български вероизпо-
веден въпрос с фанариотите и голямая мечтайна идея панеленизма, 
от Г. С. Раковского и Ключ българскаго язика.
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  Раковски излага по-
ясно и детайлно в 
сравнение с остана-
лите възрожденски 
дейци, вижданията си 
относно началата на 
българската църква. 
Според него тази 
църква е пряко про-
дължение на ранноа-
постолските църкви, 
основани от апостол 
Павел на Балканите и 
още по-конкретно – в 
Македония и то пър-
во в Солун. В това от-
ношение неговите 
възгледи много на-
помнят на тези на Се-
лимински.2

 Особено е важна по-
лемиката на Раков-

ски, засягаща проблема за крадената историческа памет от стра-
на на гърците: а именно, че уж те са били след евреите новият 
богоизбран народ и че затова гръцкият език е един от трите бо-
гоизбрани езици. Сред тогавашните гърци се е ширело профа-
низирано познание и именно това считам за езичество.3

Така, видният българин много добре е доловил разликата 
между култовите традиции на гърците и тези на местното на-
селение в Македония. Той се досеща, че гърците са наистина 
без сакрално познание. А в същото време долавя защо местно-

2 Раковски, Георги Стойков. Съчинения. Т. 3. Глас едного българина, 
с. 136.
3 пак там, Отговор на богословская гръцка брощура, 246-247; Раков-
ски, Георги Стойков. Съчинения. Т. 4. Ключ българскаго..., 267, 276..
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то тракийско население, наречено от него българо-македонско 
и славянско, с такава лекота и готовност приема Христовото 
Слово като нещо познато. Познато, защото в същността си то е 
идентично с тяхната стара вяра. Раковски е прозрял главното – 
че определено има рязко култово различие още преди официал-
ното приемане на Християнството в България – различия между 
местното население в Македония и другите области, които вли-
зат в Българската държава – от една страна, и гърците – от друга. 

Тук следва да отбележа, че Раковски погрешно слага знак 
на равенство между етническите идентичности, които са про-
дукт на съвременната епоха от една страна, и цивилизационния 
формат, в който пребивават съответните населения в древност-
та – от друга. Очевидните паралели и близост между сакрални 
остатъци в българската култура и тези в Индия, той тълкува в 
смисъл, че народът ни е дошъл оттам. Всъщност тези парале-
ли, които в българската народна култура са съхранени особено 
много, се дължат на това, че тези населения – тук и там – далеч, 
са запазили в най-голяма степен остатъците от един по-древен 
цивилизационен формат – този на вертикалните култови общно-
сти. В следващата епоха, първи носители на която са древните 
гърци, се въвежда полисното, т.е. хоризонталното обществено 
устройство. 

* * *
Нека сега преминем към вижданията на Раковски относно 

естеството на тези първохристиянски църкви, основани от ап. 
Павел и въобще за принципите и устройството на раннохристи-
янските църкви:

В „Ключ българскаго язика” той пише следното4:
„Основата и най-голямата добрина на Христовата наука, в 

самото ѝ появление, беше братската любов и сближението на 
народите, т.е. изравнението между им, както о тому явно про-
повядва посланик Павел, щото никой не може даже помисли, че 
4 Раковски, Георги Стойков. Съчинения. Т. 4. Ключ българскаго…, 
с. 267. Нататък Раковски пояснява още, че на първоапостолите им е 
била дадена дарбата да говорят всички езици, за да могат да благове-
стят сред всеки народ на неговия си език.
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Бог и Святий Дух са предпочели един кривач люде, изпърчели 
и измастрени йоще в тях времена гръко-елени, от толкова мили-
они други народи! Сичките же четници, книжници, мъдреци и 
богословци казват единогласно, че: пред Богу и пред Духу Свя-
тому няма лицезрение, щото такава една помисъл, че гърците 
са избраний от Бога народ и техний само язик е божествен, се 
облачава за най-смешна и най-глупомислена!”

Този текст наистина е насочен главно срещу претенциите 
на гърците относно това, че те са били първите избраници да 
разпространяват Христовото Слово в Европа.

По този начин те злоупотребяват с религията за користни 
цели да се обогатяват на гърба на другите народи, да заграбват 
църковни епархии, които нямат право да притежават и накрая да 
се опитват да асимилират чрез вярата същите тези народи. Тази 
мисъл се явява на няколко места, но тук ще цитирам едно от най-
красноречивите изказвания на Раковски. 

 Като разобличава Цариградската патриаршия, Раковски 
винаги включва и фенерското паразитно съсловие, образувано 
около Патриаршията. Затова той назовава гръцкото духовенство 
гръко-фенерско. Същите тези фанариоти, изяснява възрождене-
цът, са се вградили и в управленския апарат на Високата порта 
и така упражняват влиянието си върху редица нейни решения. 
Тези хора се явяват в Цариград като преводачи, лекари, съвет-
ници и шпиони – все на турска служба. В началото най-вече ев-
реи са заемали постовете на преводачи към Високата Порта, но 
постепенно гърците-фанариоти са ги изместили. А тези фана-
риоти, подчертава видният българин, са остатъци от оцелялата 
византийска аристокрация, която е била в заточение поради раз-
дорното им поведение. Това съсловие почнало да дава големи 
суми, за да се избере съответният кандидат за патриарх. Тези 
пари били събирани отначало от цариградските гърци и от насе-
лението в подведомствените на патриаршията епархии.

С времето обаче тези приходи станали недостатъчни и за-
почнало да се замисля да се посегне и на запазените още приви-
легии на части от българското население (войнуците, които има-
ли право да носят оръжие – б.а.). А след това вече да се присвоят 
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и независимите още църкви.5 
* * *

Добре е да се разгледа един особено важен въпрос, кой-
то заема особено място в трудовете на видния българин. Става 
дума за проблематиката, отнасяща се до основите, на които се 
гради раннохристиянската църква, които основи са подменени 
после с други. А те са любовта, братството, равенството между 
всички без разлика от език, народност и пр. 

Раковски привежда първото апостолско правило (канон)6: 
„Епископ да се ръкополага от два или три епископа. А пър-

во ръкополагание било е народное избирание чрез вишегласия.” 
(стр. 137) 

„…То ще каже, че епископи само трябало да одобрят на-
родное ръкополагание. Народ убо е имал в първи времена хрис-
тиянства и много еще после самое право да избира и ръкополага 
себе епископи и то народно право е свято и каноническо, дадено 
му от самих светих апостолов!” (с. 137 – 138) 

След това българският деец цитира и подробно разглежда 
прословутото 34-то апостолско правило, за да докаже правата на 
българите за самостоятелна църква. Поради това, този текст е 
особено важен и смятам, че е добре да го цитирам изцяло, заед-
но с коментара на самия Раковски:

„Това апостолско правило не отличава ни едного народа да 
няма своего свещеноначалника, нити дава изключителни права 
неким само лицам да бъдат тии глави, както днес папа и фенер-
ски патриарх искат да усвоят първенство над всех християнах! 
Апостолское правило казва: всеки народ, а не папищашки или 
гръцки. При това апостолско свято правило онемяват и папища-
5 Виж за възгледите на Раковски за фанариотите и техния произход 
и естество в: Раковски, Георги Стойков. Съчинения. Т. 3. Разговор о 
българскому свещеному…, 262-263; Раковски, Георги Стойков. Съчи-
нения. Т. 3. Българский за независимо им свещенство днес възбу-
ден въпрос…, 169-170; Раковски, Георги Стойков. Съчинения. Т. 3. 
Български вероизповеден въпрос с фанариотите…, 348-350. 
6 Раковски, Георги Стойков. Съчинения. Том 3. Глас еднаго българина, 
136-138.
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ши, и фанариоти гърци, кои противоевангелски и противоапос-
толски ищат да имат за първенство канонически от тях мислими 
права над всех християнов и народов!”7 (с. 138)

Нататък Раковски разглежда как Рим и Константинопол 
са изкривили, нарушили тези постановления и са си своеволно 
присвоили правата, които „черкова отдава само Святому Духу 
и Святии Деви!” (с. 139) В този исторически контекст видният 
българин разглежда и Покръстването в Преславския двор, което 
е станало арена на борба за духовна власт над българите между 
Рим и Константинопол. Но, пише той:

„Великий Симеон и български съвременни просветители 
свещеноначалници отхвърлили на страна канонически права и 
едних, и других и поставили си патриарх независим, основае-
щи се на сами евангелски права „вси пред Богу едино есми”, на 
апостолски правила и на своя крепка държавна сила, коя е най-
голямо каноническо право!” (с. 139)

Приведените текстове ясно говорят за отличната осведоме-
ност на Раковски относно историята на ранната църква, както и 
на апостолските нрави и начала в нейното управление. А също 
така изразяват и неговото схващане, че именно равенството, вза-
имното братство между народите и демократичността и прос-
тотата на раннохристиянската църква, са истинни и трябва да 
бъдат идеал за българската църква при нейното възстановяване. 
Също така се разбира и убеждението му, че Българската църква 
от средновековието е била устроена именно според евангелски-
те правила. 

В съзнанието на видния българин има една непрекъсната 
култова приемственост сред населението по нашите земи и осо-
бено в Македония и съседните ѝ области, които са били част 
от Илирия. Приемственост между мистериалната култура на 
траките – славянобългари, както ги нарича той, обяснявайки я 
обаче погрешно с някакви преселения от Индия. Приемственост 
между тези култове и новите християнски такива. От порядките 
и устройството на раннохристиянските общности именно Ра-

7 пак там
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ковски черпи вдъхновение за това как да се уреди възстановена-
та българска църква. 

 Освен това, както и други български дейци, видният бълга-
рин не пише за някаква нова църква, а просто за възстановяване-
то на неправомерно закритите Търновска и Охридска български 
църкви. Разбирането именно в такъв план на този въпрос се съ-
държа имплицитно в неговите текстове. 

 Раковски набляга и на един друг въпрос, свързан с горните 
разсъждения относно приемствеността. За него верските кул-
тове на старите българи, които идват с Аспарух и установяват 
Първото българско царство, са от наречената от него арианска 
(зендска) вяра, която, пише той, че и до негово време съществу-
ва между обикновения народ с всичките ѝ обреди. Същата вяра 
се почитала и сред старопланинските българи, които се удър-
жали независими и неповлияни от византийското вероизпове-
дание. Тази вяра се таила между жреците. Именно тези населе-
ния, след като техните единоплеменници от Преславския двор 
приели християнската вяра, се били вдигнали на бунт срещу по-
кръстването, станало при цар Борис. А после същата вяра отно-
во избуяла под името богомилска. Наистина, както отбелязах по-
горе, не става въпрос за религия, донесена от далечния Изток. 
Тук следва да се абстрахираме от тези неточности и да видим, че 
макар да отпраща към предхристиянско време, Раковски явно се 
досеща, че богомилството е приемник на раннохристиянските 
ценности от времето на апостол Павел, сходни с предхристиян-
ското мистериално познание.8

* * *
Остава да разгледаме още един проблем, намерил отраже-

ние в трудовете на Раковски. А именно за това как и от кои сили 
е премахната самостоятелността на българската църква. 

Големият българин пише, че отначало не всички право-
славни църкви в турската империя са били подчинени на Цари-
8 Вижданията на големия българин по тези въпроси: Раковски, Георги 
Стойков. Съчинения. Т. 3, с. 263; Раковски, Георги Стойков. Съчине-
ния. Т. 4. Ключ болгарскаго…, с. 274, 288; Раковски, Георги Стойков. 
Съчинения. Т. 3. Отговор на богословская гръцка брощура…, 256-257.
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градския патриарх, макар да са му дадени огромни привилегии 
от страна на Високата порта. 

Раковски настоява, че в началото на робството далеч не ця-
лото православно население в османската империя е било под-
властно на Цариградската патриаршия. Защото са съхранени бе-
рати, които доказват това.9 

Според него, водени явно най-вече от своята алчност, фа-
нариотите, а под тяхно влияние и самата Цариградска патриар-
шия, задействат различни механизми, за да присвоят и тези за-
пазени още независими църкви и оттам също да смучат. 

И сега идваме до същината на въпроса как е унищожена 
независимостта на Охридската архиепископия и от кого. Раков-
ски е този, който най-обстойно се занимава с този въпрос. 

Именно фанариоти провеждат тази борба, която трае доста 
време с интриги и лъжи пред Великата Порта, докато най-сетне 
сполучва в своите цели. 

Раковски изобличава гръцкото духовенство, към което са 
се прилепили фанариотите и от това се е получил един цял пара-
зитен организъм. Това фенерско духовенство, пише той, позори 
истинните начала на вярата и апостолските норми, върху които 
е градена църквата. 

Според свидетелствата на Раковски, които кореспондират с 
тези на Селимински, фанариотският род Ипсиланти е отговорен 
за това закриване първо на Ипекската патриаршия, после на Ох-
ридската архиепископия.

Борбата за обсебването на тези църкви започва в самото 
начало на 18-ти век от фанариотската фамилия Ипсиланти – от 
1700 г. Йоан Ипсиланти, преселник в Цариград от Трапезунд, 
след неговата смърт – през 1758 г. от неговия брат Атанас Ипси-
лантис и след това от сина на последния, носещ името на чичо 
си – Йоан. Интригите на последния довеждат до търсената цел. 
В това си дело той има за сътрудник тогавашния цариградски 
патриарх Самуил, който изглежда е бил и негов сродник. Така 
първо се закрива Ипекската патриаршия, после Охридската ар-

9 Раковски, Георги Стойков. Съчинения. Т. 3, 263-264.
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хиепископия и те попадат под властта на Цариградската патри-
аршия – на фенерското духовенство.10 При това, в документите 
на патриаршията се вкарва лъжата, че предстоятелите на тези 
църкви сами си дали оставката и по своя воля се подчинили на 
патриарха в Цариград. А истината е съвсем друга.11 

С една дума, закриването на Охридската архиепископия, 
независимо от лъжите пуснати в обращение от гръцка страна, е 
резултат от интригите на фанариотския род Ипсиланти, в съдру-
жие с тогавашния Патриарх Самуил.

Вижда се, че видният български възрожденец е доста добре 
запознат с реалностите и опитите те да се покрият с лъжи. Той 
полага неуморни усилия истината да излезе на бял свят, за да 
мотивира събуждащия се български народ сериозно да се бори 
за правата си, които са грубо погазени.

10 Раковски, Георги Стойков. Съчинения. Т. 3, 173-174; 264-266; 
351-353.
11 пак там, с. 264. Твърдението за заточението на Арсений не е дока-
зано, обаче. 
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Образът на Горгоната Медуза в тракийска древност
Светлозар Попов, гр. Варна

Митологията често пъти е пристрастна и обича да облича 
образите, които рисува, с разнообразни емоционално разцветки. 
Приказно красиви принцеси и безстрашни супергерои, ужасни 
по вида си вещици и зли чудовища изпълват всяка страница на 
известната ни т.нар. „гръцка” митология. Един от тези най-ужас-
ни и зли образи е този на горгона Медуза.

Нека започнем от това, което ни е известно от митологи-
ята. Горгоните са три сестри – чудовища, дъщери на морските 
божества Торкис и титанидата Кето, и внучки на Гея и морето 
Понт. Двете по-големи сестри Стено и Евриала били безсмърт-
ни и единствено Медуза била смъртна. Те обитавали Крайния 
запад и живеели на брега на река Океана, заедно с граите и хес-
перидите. Имали ужасен вид, телата им били покрити с люспи, 
на гърба си имали криле, зъбите им били заменени от бивни, 
а на главите им вместо коси се виели змии. Погледът им бил 
толкова страшен и зъл, че превръщали в камък всеки, който ги 
погледнел. 



62

Според легендата Медуза била обезглавена от Персей. А от 
покапалата ѝ кръв, като възлюбена на бог Посейдон, тя родила 
крилатия кон Пегас и сина им Хрисоар („златомеч”).1 Техни се-
стри били трите граи, живеещи също на Крайния запад. Те били 
свързани от рождение и трите имали общо един зъб и едно око. 
Когато Персей тръгнал да търси горгона Медуза, бил подучен да 
я открие с помощта на сестрите граи. Той им отнел зъба и окото 
и ги изнудил да ги върне срещу това, те да му посочат пътя към 
горгоните и към нимфата, която владеела крилатите златни сан-
дали, раницата и шапката невидимка.2 

Персей открива и убива горгона Медуза докато тя спи. В 
тази версия на мита той е прекият извършител на убийството, но 
за истински подбудител се приема богиня Атина и поради това 
тя, а не той носи прозвищато „горгоноубийца”. Според друга 
версия обаче убийца е самата Атина Палада. С времето Медуза 
губи значението си на самостоятелен образ и се превръща в едно 
от прозвищата на Атина.3 Дори съгласно някои предания, самата 
Атина като „Атина-горгона убива горгоната Медуза и с това сама 
престава да бъде горгона.” Може би това е причината Атина да 
може да поразява с дивото и магическо изражение на очите си, 
подобно на горгоната Медуза.4 И както се разбира, през цялото 
време тя съпровожда Персей и взема участие в убийството, като 
му помага. За да не се превърне в камък, той не смеел да гледа 
горгоната Медуза, а се възползвал от щита на богинята, който 
тя услужливо му протегнала, за да вижда Медуза в отражението 
му, докато я обезглавява.5 След това Атина ѝ одрала кожата и я 
надянала на щита си, а по средата му сложила изображението 
на главата ѝ. Така тя всявала ужас в противниците си. Оттога-
ва щитът носел прозвището „горгонион”. Но освен всичко това, 

1 Горгона – В: Мифы народов мира. (МНМ) Энциклопедия в двух то-
мах Москва, 1980, Т.1, с.315-316; Посейдон – В: МНМ, Т.2, с. 324. 
2 Граи – В: МНМ, Т.1, с. 318.
3 Медуза. – В: Кратка българска енциклопедия. Т.3, С., 1966, с. 383.
4 Афина – В: МНМ, Т. 1, д.125-129.
5 Персей – В: МНМ, Т. 2, с. 305.
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образът ѝ украсявал наред с наметалото на Атина, също и тези 
на Зевс и Аполон. Така гръцката митология представя подвига 
на героя Персей. По каприза на Атина с нейна помощ и пряко 
участие, с много подмолни действия, поредица измами и краж-
би, той обезглавява спящата Медуза. И това за гърците е пример 
за чутовен подвиг. 

Любопитно е да се запознаем с представите за горгоната 
Медуза и съгласно посветената ѝ статия в „Българска енцикло-
педия” на братя Данчови. „Отначало притежавала рядка красота 
и имала великолепна коса, но понеже оскърбила богинята Ати-
на, последната превърнала косите ѝ в страшни змии и дала на 
очите ѝ зла мощ да преобръщат в камъни всички твари, които 
ги погледнели. Още като била красива, Посейдон я обикнал ...”6 
Така разбираме, че истината за горгоната Медуза съвсем не е 
това, което ни представят гърците, а има нещо, което те крият и 
изопачават.

Дълги векове елините се гордеели с подвига на Персей и 
вярвали, че образът на обезглавената Медуза им носи магическа 
сила да ги предпазва от врагове. Затова той бил вграждан върху 
фронтоните като архитектурна украса над врати и прозорци и 
по гравирани каменни плочи в храмовете. Дори и след нейната 
смърт, Персей още дълго време използвал отрязаната ѝ глава и 
за да превръща с вида ѝ в камъни своите врагове. Атина също из-
ползвала образа ѝ срещу враговете си, да ги плаши и отблъсква. 
За защита гърците използвали и някои отделни части от тялото 
на Медуза, а змиите на главата ѝ са от по-късен етап в еволюци-
ята на символа на змея в гръцката митология. Дори само къдри-
цата от главата на Горгона имала защитни свойства да плаши и 
отблъсква враговете. Затова Херакъл подарил на Стеропа букла 
от главата на Медуза.7

И така, за Атина и елините горгона Медуза е страшно и 

6 Данчовъ, Н. Г. и И. Г . Данчовъ. Медуза.– В: Българска енциклопе-
ния. С., 1936, с. 957. 
7 Змей – В: МНМ, Т.1, с. 470; Кефей – В: МНМ, Т.1, с. 645; Стеропа – 
В: МНМ, Т.2, с. 469.
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зло чудовище, а обезглавяването ѝ – върховен подвиг. Ето защо, 
наличието на стотици монети от ранното Одриско царство, се-
чени в продължение на близо два века – от края на VI дo края 
на IV в.пр.Хр., си е чиста загадка. А истината за тяхната тра-
кийска принадлежност дължим на нашия голям колекционер, 
нумизмат и изследовател Ставри Топалов. Смята се, че те са се-
чени в гръцки полиси от Пропонтида и са били предназначени 
за ранното Одриско царство, както и в одриски монетарници от 
вътрешността му. Това били едни от най-често употребявани-
те монети в източните му територии. Ето и някои основания в 
подкрепа на мнението си за тракийския произход на монетите, 
които ни предлага той.

1) Монетите „глава на Горгона” се срещат като колективни 
находки или поединично най-вече в района по долното и сред-
ното течение на реките Тунджа и Марица. 2) Всички монети от 
този тип са отсичани с небрежно изпълнени печати, което е не-
характирно за монетосеченето в гръцките полиси от района на 
Пропонтида и това показва, че те вероятно не са сечени в гр. Па-
рион, както се предполага. 3) Теглото на монетите „глава на Гор-
гона” много рядко отговарят на теглото на монетите от гръцките 
номинали, като се наблюдава и значително колебание в теглото. 
4) Характерно за многобройните монети от този тип е, че се гру-
пират според теглото и формата на ядрата си, както и по стила 
на изображенията си в две големи групи. По-големите с тегло 
3,0 – 3,2 гр. се приемат за полисни емисии, а по-малките 1,4 – 
1,7 гр. за емисии, сечени във вътрешността на Тракия. 5) Из-
вестни са емисии, изпълнени във варваризиран стил, характерен 
за монетосеченето във вътрешността на Тракия. 6) Тези монети 
се срещат в зависимите от одрисите градове в Източна Тракия. 
7) Смята се, че монетите тип „глава на Горгона” са сечени в Пе-
рион, но няма обяснение защо номиналите им се различават от 
ползваните в града.8 

8 Топалов, Ставри. Към политическата история на Одриското царство 
от края на VІ до средата на ІV в.пр.н.е. Част І. С., 2006, с. 29, 45-49, 
68-71.
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И така, можем да бъдем сигурни, че монети тип „глава на 
Горгона” са ползвани, но и сечени за нуждите на търговията в 
ранното Одриско царство в близките гръцки полиси, както и в 
самата Тракия. Казаното обаче не отговаря на интересуващия ни 
въпрос, защо мотивът „горгона Медуза” се среща в Тракия. Все 
пак поне разбираме, че това не е било инцидентно, а е сред често 
срещаните мотиви в ранното тракийско монетосечене.

По-задълбоченото проучване върху мотива „горгона Меду-
за” в Тракия показва, че той не се изчерпва единствено с монето-
сеченето. Крайно любопитно е, че изображението на горгоната 
откриваме върху тракийски бойни доспехи. А образът ѝ върху 
едната от мраморните врати в гробницата на одриския базилевс 
Севт III в могилата „Голямата Косматка” явно подсказва сакрал-
ното значение, играла горгоната Медуза в Тракийския свят. Но 
дори това да не е била гробницата на одриския базилевс, а све-
тилище за посвещаване, както някои допускат, това с нищо не 
променя свещения характер на съоръжението. А той допълни-
телно се подкрепя от златния венец и златния канфар за свеще-
нодействия, намерени в камерата, на сребърната кутия с вида на 
мида и от образа на лебед като апликация върху открития тук 
шлем.9 Защото всяка една от споменатите находки свидетелства 
за сакралните функции, заложени в комплекса „Голямата Кос-
матка”. 

Така разбираме, че отблъскващият и ужасяващ вид на гор-
гона Медуза не е нещо случайно, а определено носи подчертани 
защитни функции. В действителност този демонизиран образ 
на сестрите горгони е късно дело на себичните гърци. Според 
В. Дьомин това демонизиране е било първата стъпка за дискре-
дитирането им пред света. Тя имала за цел и подготвяла дет-
ронацията на Медуза от пиедестала на дух пазител, което ми-
тологията усложливо покрива с мълчание. И все пак, макар и 
дискретно, образът на крилатия Пегас като че ли загатва нещо, 
9 Манев, Ангел, Таньо Танев и Красимир Христов. Какво не видяха 
учените в „Голямата Косматка” или друг поглед върху съоръжение-
то. – В: България в световната история и цивилизации – дух и култу-
ра. Варна, 2010 г. Сборник доклади, Варна, 2012, с. 82-103..
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което излиза извън тези представи. Според преданието, записа-
но от Павсаний, Пегас с удар на копитото си избил на планината 
Хеликон извора „конския извор” Хипокрен. А за водата му се 
твърдяло, че давала вдъхновение на поетите.10 Защото няма ло-
гика рожбата на ужасното чудовище Медуза да бъде свързано по 
какъвто и да е начин с културните достижения и прояви, още по-
малко с поезията. Но подобни въпроси буди и синът на обезгла-
вената Медуза – Хрисоар. Самото име на героя със значението 
„Златомеч” ни води към златото като благороден метал и метал 
на боговете, към тайните познания на ранната металургия, т.е. 
към халколитната епоха. А освен всичко друго, то винаги е било 
символ на светлината и утринното разсъмване, на слънцето и 
божието начало, както и на идеите за съвършенство, достойн-
ство, превъзходство, сила, величие, власт, богатство, мъдрост, 
чистота, за жизненото начало и любовта.11 

И така, колкото и гърците да ни представят едно истинско 
чудовище в лицето на Медуза, то казаното за нейните защитни 
функции, а сега и загатнатото за връзки с културата, а може би и 
като културен герой изненадват и подсказват още по-любопитни 
перспективи. В. Дьомин не се притеснява да потърси нови и не-
познати представи за горгоните, като смело излиза извън гръц-
ката митология и насочва вниманието си към тази на народите 
от руския север и най-вече на угрофините. Така той установява, 
че за северните народи горгоните съвсем не са зли и грозни, а са 
красиви деви, тъй както са представени те и в „Българска енци-
клопедия” (1936). Те дори са определяни като „прекрасни Лебе-
дови деви”. И се аргументира, позовавайки се на етимологията 
на името Медуза, като прозвище със значението „владетелка”, 
„повелителка”. По този начин я представя в една съвсем нова и 
неочаквана светлина. Изключителната популярност на Лебедо-
вата дева Медуза като пазителка на човека сред угрофините в 
Приуралието я превръща в един от най-ранните и най-привле-
кателните образи на женските духове-пазители, „призраци май-

10 Пегас – В: МНМ, Т.2, с. 296.
11 Хрисоар – В: МНМ, Т.2, с. 598; Металы – В: МНМ, Т.2, с.146.
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ки”, „повелителки на гората” и „прелестни водни нимфи”, които 
при индоевропейците приемат вида на Великата Богиня-майка, 
твърди и Х. Хаарман.12 

Сега виждаме Медуза освен като защитница, но и като 
господарка на подвластните й северни народи и най-вече на уг-
рофините. Именно ревността и съперничеството е причината и 
движещият мотив за омразата на горделивата, себична Атина 
към нейната северна съперница. Защото страшните и грозни за 
гърците горгони се оказват за северните народи прекрасни Лебе-
дови деви, а тяхната красота и чистота само засилва омразата на 
Атина. Затова на първо време гърците превръщат трите горгони, 
а и всички образи от митологиите на северните народи в ужася-
ващи уродливи и зли демони. Едва тогава Атина пристъпва към 
пъкления си план и организира убийството на Медуза.13 

В действителност тази трансформация на божествата от 
старото поколение в уродливи и зли демони е добре известен 
процес в развитието на обществата, наблюдаван в техните вер-
ски системи и митологии. Новото и младото винаги отрича ста-
рото и като начало го дискредитира, за да го унижи и да под-
готви почвата за детронацията му. Едва по-късно го ликвидира. 
По този повод митолозите са напълно наясно – „Стихийно-чу-
довищната тератологична митология от епохата на матриархата 
(Медуза, горгони, граи, Сфинкс, ехидна, Химера – чудовища от 
женски пол) получава обобщение и завършек в образа на Ве-
ликата майка или на Богинята-майка. В класическата епоха в 
Гърция тези образи били изместени на заден план, но в дълбо-
чините на предомировите истории, в епохата на матриархата, а 
след това в елинистическо-римския период, когато архаиката се 
възражда отново, тератологическата митология (и преди всичко 
култът към Богинята-майка) имала огромно значение”.14

Но и казаното дотук не изчерпва изцяло истината за пре-

12 Хаарман, Харалд. Загадката на Дунавската цивилизация. С., 2015, 
с.113-114.
13 Демин, В. Загадките на Руския север. С., 2005, с. 118-119.
14 Греческая мифология – В: МНМ, Т.1, с. 326, 328, 329.
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образения от гърците образ на горгоната Медуза. Напротив, В. 
Дьомин установява, че тя се появява по-късно под формата на 
Змиеногата богиня-Дева. За нея знаем, че когато героят Херакъл 
се завръщал от поредния си подвиг от о. Ерития, където ходил за 
стадото крави на великана Герион, на връщане в Скития срещ-
нал една полудева-полузмей. По-важното било, че от връзката 
им се родили трима сина: Агатирс, Гелон и Скит, станали родо-
началници на скитите. Сега вече разбираме, че освен защитница 
и господарка, горгоната Медуза е и родоначалник. И то, родона-
чалник на скитите. 

Казаното дава вече пълна представа за образа на горгона 
Медуза като северната Лебедова дева, която е и майка, и защит-
ница, и културен герой – образ, достатъчно популярен и ве-
личав, за да разбуди малоценностния комплекс на дребнавите 
гърци и те да се постараят да го принизят до змиеподобно чудо-
вище. Дори и в този си образ, Лебедовата дева векове наред си 
е останала в паметта и митологията на северните народи като 
истинска майка защитница и спасителка. В подкрепа на тезата 
си авторът сочи десетки изображения на змиеподобната богиня-
Дева, открити при археологически разкопки в Русия и Украйна, 
приписвани на скитите. Но и с това не приключва проучването 
си, защото същият сюжет със змиеподобни змейове, риби и чу-
довища той открива и в късната руска култура, в примитивната 
живопис, под формата на картини, но най-вече върху амулети 
„змийчета” тип Медуза и еднотипни медальони, в чиито маги-
чески сили хората вярвали и носели, за да се предпазват от раз-
лични опасности. Мотивът бил толкова популярен, че се срещал 
и през християнската епоха, когато на лицевата страна на ме-
дальона се виждал образът на някой християнски светец, но на 
гърба му се откривал ликът на страшното чудовище. 

В народната памет името на горгоната Медуза се е запазило 
видоизменено в Мелуза и има значението на „малка”, „дребна”, 
„ситна”. Еднозначно свързвана с морето Мелуза/Мелузина се 
превръща в приказна риба, като запазва и човешките си черти, и 
тези на чудовище. Изобразявали я като царствена дева с корона 
на главата, а змиевидните коси били заменени от змиеподобни 
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крака и опашка. В този смисъл тя нямала вида на риба, но била 
заобиколена от риби и това създавало впечатлението за обкръ-
жаващата я морска среда. 

Образът на Медуза се среща и в средновековни легенди за 
Девата Горгона, която разбирала езика на животните и можела 
да си говори с тях. В някои апокрифи ѝ придавали мъжки черти 
и Девата Горгона се превръщала в звяра Горгоний. Но дори и в 
този си вид той изпълнявал същите защитни функции и сега па-
зел входа за рая, т.е. прохода към острова на Блажените, където 
царувал Златния век. Освен казаното дотук авторът допълва, че 
описаните амулети „змийчета” в Русия се срещали в огромни 
количества, като пояснява, че имало и византийски амулети от 
същия тип. Смятало се, че Мелузина от руските примитивни кар-
тинки е образ на жена вълшебница или таласъм по мотивите на 
рицарски роман и той дори бил преведен в Русия през ХVІІ в.15.

Съвременните руски и чуждестранни митолози не комен-
тират темата за връзката на Медуза с Мелузина и виждат в тях 
образи от различни култури и епохи, между които няма нищо 
общо. Знаят ги като напълно самостоятелни, затова в енцикло-
педията „Мифы народов мира” (1980) има две отделни статии 
„Горгона” и „Мелюзина”. Тук героинята е представена като фея 
от средновековната митология, с предполагаем келтски произ-
ход. Съгласно легендата тя била дъщеря на краля на Шотланд-
ска Албания (Олбъни), която заточила баща си. За този си грях 
трябвало всяка събота да се превръща в змей. Затова се оженила 
при изричната забрана на бъдещия си съпруг да се срещат в съ-
ботните дни. Веднаж обаче той нарушил забраната и Мелюзина 
изчезнала в небето като крилат змей. Въпреки това продължила 
невидимо да се грижи за рода и роднините си. По тази легенда 
през ХІV в. Жан от Аракс написал роман, придобил широка по-
пулярност в средновековна Европа. Вероятно този роман е бил 
преведен през ХVІІ в. и на руски език.16.

Данни за образа на Мелюзина откриваме и в „Царството 
на Властилените на Пръстена” (2001) на генеалога на британ-
15 Демин, В. цит. съч., с. 119-122.
16 Мелюзина – В: МНМ, Т.2, с. 136-137.
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ската кралска фамилия Лорънс Гарднър. За въвеждане в темата 
авторът отбелязва, че е озадачен от описанието ѝ като зъл демо-
ничен дракон, който може да променя образа си на зла фея, на 
прелъстителна сирена и на вампир, докато от друга страна мно-
го кралски и благороднически родове се стремят да подчертаят 
близостта и дори родството си с нея. За пример дава труда на сър 
Йън Монкриф, който в наши дни, през 1982 г. пише за принцеса 
Даяна, че води произхода си от Двора на Люзинян и Мелюзина.

Странният вид на Мелюзина на сирена със змийска опашка 
и като притежателка на пръстена били двата признака, които я 
правели носителка на Алби-гените и приемница на династията 
на Повелителките на Змията – линията, от която тръгват Тиа-
мат, Ереш-кигал, Лилит, Васемата и още други велики крали-
ци от миналото и наследница на престолонаследието на Граала. 
Връщайки се към началото на разказа и Каледония/Шотландия, 
Л. Гарднър уточнява, че зад образите от преданията Елинас и 
Презина били в действителност кралят на Алба и кралицата на 
пиктите Бруитина. Родословието ѝ водело към легендарния на-
род Туаде д’Ану и кралете пикти на Каледония, а Мелюзина се 
явява най-възрастната наследница на престолонаследието и по 
двете тези линии. За да се възстанови съюзът, разпаднал се през 
VІІ в., тя трябвало да се омъжи за наследник на престолонасле-
дието Поатие. А това бил Раймон от Лузинян.17 

Без да се връщаме към генеаложкото проучване на Л. Гард-
нър, достатъчно ни е да припомним единствено родовите корени 
на Мелюзина, които достигат назад във времето до Лилит, Ереш-
кигал и Тиамат, т.е. до първата речна цивилизация в Месопота-
мия – Шумерската. Това е времето, когато се поставят основите 
на култа и културата на Пръстена и на месианското родоначалие 
на „Драконите”. Тогава първите владетели на Месопотамия и 
Египет при избора си трябвало да преминат през свещен ритуал 
и да бъдат помазани с благоуханната мас на тропическия гущер 
(вид крокодил) „Мус-хус” или „Месех”, „Мешех”. Това се смята 

17 Гарднър, Лорънс. Царството на Властелините на Пръстена. С., 2001, 
с. 104-116.
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за най-ранното престолонаследие и то било предавано по май-
чина линия. Драконът като символ на мъдростта олицетворявал 
Светия дух и това престолонаследие. А Граалът, представян от 
Розата-кръст, символизирал кръвта по майчина линия на меси-
анското престолонаследие, пазена в потира (вазата-утроба) на 
Кралицата на Граала. След Шумер и Египет, Драконовото прес-
толонаследие намерило прием при скитите, откъдето положило 
корените на династията на пендрагоните в Шотландия. А през 
1408 г. крал Зигмунд Унгарски учредява Обществото на дракона, 
член на което става влашкият княз Влад II, чийто син Влад III 
приема по наследство прозвището Дракула.18 

Това изразява Драконовото родоначалие, предавано на по-
коленията по майчина линия единствено от Кралицата Дракон 
и анализът ни дотук показва, че ако западноевропейската Ме-
люзина води към месианското потекло в Двуречието, то руската 
Мелуза с нищо не й отстъпва, но от нея пък разбираме истин-
ските ѝ корени, които се оказват по-дълбоки от тези на първите 
шумерски династии. А също, че тръгват от „крайния запад” при 
изворите на река Океана, което ще рече от крайния север, пора-
ди обърканите представи на гърците, объркали дневния ход на 
слънцето по небосвода с „крайните предели на нощта”, както 
Хезиод е нарекъл полярния север с полярните нощи. Или горго-
ната Медуза в първичния ѝ образ на Лебедова дева е свързана с 
географския север, а не с юга. 

Вече казахме, че от нея тръгва скитското родоначалие и 
това обстоятелство е нова перспектива за изследването ни. За-
щото гърците и това са объркали, говорейки за скити, вместо 
за кимери/кимерийци, определяйки кимерийските генеалогич-
ни митове за „скитски”. И забележете как е представен образа 
на „скитската” родоначалничка. Тя е записана като „дева, която 
под кръста има змийско тяло” или „жена-дракон”, или ехидна, 
или „дева дракон”, или „нимфа с полуживотинско тяло” 19 т.е. 

18 Гарднър, Лорънс. цит. съч., 18-20.
19 Попов, Светлозар. Българският Коледа във „Веда словена”. Варна, 
2010, 206-210.
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като образ, който с нищо не се отличава от драконоподобната 
Медуза.

Сега вече разполагаме със значително по-пълна предста-
ва относно същността и произхода на Лебедовата дева Медуза. 
Това обаче не ни отговаря на въпроса за нейното място в тра-
кийското минало. Затова, струва си да се обърнем още веднъж 
към митологията и да потърсим някаква перспективна следа. 
Интересен в случая се оказва образът на Ехидна. Защото освен 
като майка на скитите, тя е майка и на поредица чудовища, в 
това число и на страшната Химера. Съгласно арменската мито-
логия, героят Арам след като победил миди и асирийци, покорил 
в Кападокия и децата на титана Пайаписа Кахья. Знаем обаче, 
че това име гърците записват като Папайос Химерогенес20 и от 
този запис разбираме, че децата на титаните в Кападокия имат 
за баща скитския Папай, равнозначен на гръцкия Зевс, който 
обаче е наречен Химерогенес, т.е. родоначалник на химерата. В 
случая обаче става дума за народ с името на страшната химера 
и това не бива да ни учудва, след като за Ехидна се твърди, че 
тя пък била майка на скитите. А кой е народът химера/химери 
разбираме от близкото звучене на името с това на известните ни 
кимери/кимерийци. За същото свидетелства от известната исто-
рия на кимерийците, които в VIII в.пр.Хр. нахлули през Кавказ в 
Мала Азия и завладели Кападокия, а след това и Лидия. Както и 
от мита за гибелта на чудовището химера в съседна Ликия.

Казаното внася яснота, за чий произход се отнасят посоче-
ните генеалогични митове. Те имат отношение към произхода 
на кимерите-кимерийци, а не на скитите. Защото скитите се по-
явяват по северночерноморските степи едва през VІІІ в.пр.Хр. 
Дотогава тези земи са кимерийски и кимерийците са най-рано 
известната по име ираноговоряща общност тук, още от ІІ хил.
пр.Хр., докато скитите все още не са известни. Произхода на 
самите кимерийци историците извеждат от носителите на мест-
ната къснобронзова срубна култура, затова и говорейки за да-
лечното минало, скитите нямат място по Северното Причер-

20 Арам – В: МНМ. Т.1, с. 97; Попов, Светлозар. цит. съч., 2010, с. 209.
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номорие, а кимерийците. Затова чудовището химера напада 
Кападокия, Лидия и Ликия, защото зад образа му разпознаваме 
кимерийското нашествие в Мала Азия със завладяването на сто-
лицата Сарди. И митологията ни помага да разберем историче-
ската истина. Ехидна – сестрата на горгоната Медуза се оказва 
родоначалник на съседните на траките кимери. Дори се твърди, 
че траки и кимери са живели в една общност на териториите, 
близки до Долен Дунав и Балканите. Отзвук от срещата на траки 
по поречието на Днестър подсказва старото име на реката – Ти-
рас, еднакво с името на тракийския родоначалник – Тирас (сед-
ми син на патриарха Яфет) и по-малък брат на Гомер – родона-
чалник на кимерите/кимерийци. Но освен река Тирас, в същия 
район попадаме и на племена с подобни имена – тиризи/теризи 
и тирагети. Терес и Терей са имена от тракийската именна сис-
тема и неслучайно основателят на Одриската държава и пръв 
базилевс е носил името Терес. А тракийската крепост на нос 
Калиакра е носила името Тиризис. Сега вече разбираме, откъде 
може да идва наблюдаваният у траките одриси интерес към гор-
гоната Медуза. И че той не е подражание на гръцките хвалби, а 
има дълбоки исторически корени, свързани с произхода им.

Да се опитаме да обобщим. Образът на горгоната Медуза 
ни отпраща към Приполярието и присъщите му морски чудо-
вища с функциите на защитници, културни герои, но най-вече 
на родоначалници. И независимо от ревността и омразата на 
Атина, и незавидната ѝ съдба да бъде обезглавена съгласно ле-
гендата, тя има богато и прославено месианско потомство, по-
ложило основите на най-ранните династични домове в Месопо-
тамия, Египет и на още десетки по-късни владетелски дворове 
в Европа и Предна Азия, включително до наши дни. Настояща-
та работа позволява да се запознаем с началото на месианското 
родоначалие, положено от дъщерята на морския бог Торкий и 
морското чудовище титанидата Кето – Лебедовата дева Медуза. 
Ние установихме образа ѝ върху най-ранните монети, сечени в 
тракийското Одриско царство и това обстоятелство възбуди ин-
тереса ни. Едва сега обаче разбираме причината за появата на 
нейния лик върху вратата на гроба на одриския базилевс Севт 
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ІІІ. Присъствието ѝ на такова свято за одриския владетелски дом 
място свидетелства за връзките му с древното месианско родо-
началие и неговите праисторически корени, наченали от Меду-
за. Но загатва и за малко познатите ни връзки на траки и кимери 
в далечното минало като два древни, съседни народа. Може би 
Х. Хаарман ще се окаже прав в твърдението си, че през първата 
половина на II хил.пр.Хр. на териториите на Северното Причер-
номорие се появяват кимерийците, които по неговото мнение 
представлявали „свободна федерация между трако и преобла-
даващо ираноговорящи племенни общности.” От това време 
възникват и най-ранните бойни конни отряди, станали повод за 
поява в митологията на страшната хвърковата Химера – тригла-
вата огнедишаща и със змийска опашка дъщеря на Ехидна. Хи-
мера – като кимери.21 

Оттук и нашата хипотеза за етимологията на името траки. 
То звучи близко до драки и дракони и вероятно бележи драконо-
вия народ. И няма как да изключим, че означава дракони, драки 
или просто траки. Оттук и срещата с горгоната Медуза при тра-
ките. Защото за тях тя не е само пазителка и защитница. За тях 
тя е Великата Богиня-майка! 

Името на митичната родоначалница на траките – нимфата 
Траке, също звучи като дракон. И също отвежда към най-арха-
ичната древност, за да бъде представяна за дъщеря на титана 
Океан и съпруга на брат му Кронос. Тогава Траке не е ли гор-
гоната Медуза, за да бъде тя на такава почит в ранната Одриска 
държава? 

Тъй или иначе, опитът ни да се запознаем с горгоната Ме-
дуза свидетелства за малко познати връзки между древните тра-
ки и кимери/кимерийци. В този смисъл настоящата работа може 
да се разглежда като една първа крачка и стимул за бъдещи из-
следвания по темата. 

21 Хаарман, Харалд. По следите на индоевропейците. С., 2020, с.193. 
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Петте генеалогични варианти за произхода на кимерите/
кимерийци, приемани по погрешка за генеалогията на скитите.
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Българската народност на Балканите – 
етнодемографско присъствие през XXI в.

Румен Иванов, гр. Варна

Българската държава и нация изминават в своето истори-
ческо развитие много трудни, а понякога и драматични периоди. 
В резултат на загуба на територии, големи части от българския 
етнос са откъснати от българското етническо землище и трай-
но там се налага денационализация на българското население в 
техните предели. Темата за българското етническо присъствие 
днес в цялостност, не само в пределите на Р. България не е сред 
най-предпочитаните в българската историография. Доколкото 
бива засегната в някои епизодични публикации, най-общо се 
разглежда състоянието на нещата до 1945 г. Като цяло липсват 
голям брой задълбочени изследвания по въпроса, най-вече по-
ради конюнктурни и политически причини. Ето защо няма да е 
излишно, в рамките на настоящото изложение да очертаем съ-
временните аспекти на проблема.
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Българите в Румъния са потомци на преселници от първи-
те години на турското нашествие и през следващите три века – 
на участници в Чипровското въстание от края на XVII в. (т. нар. 
банатски българи) и на останалите в Северна Добруджа след 
Крайовската спогодба от 1940 г. българи. 

При преброяването през 1948 г. е извършена регистрация 
само по майчин език. Като такъв български са посочили 13 408 
лица, през 1956 г. те са 13 189, през 1966 г. – 10 439, през 1977 г. – 
9 685, през 1992 г. – 9 421, през 2002 г. – 6 735, за 2011 г. липс-
ват данни. От 8 025 българи по етническа принадлежност през 
2002 г. с майчин език български са 6 527, или 81,3 %, с румън-
ски – 1 397, или 17,4 %, с унгарски – 54, и т.н. През 2011 г. бъл-
гарска етническа принадлежност в Румъния са посочили 7 336 
души.1 Сега българите в Румъния имат статус на национално 
малцинство. Конституцията на Румъния от 1991 г. осигурява 
права и свободи за националните малцинства, а румънският за-
кон за изборите от 1992 г. предоставя на представителите на тези 
организации да заемат по едно депутатско кресло в парламента. 
Така, през 1990 и 1992 г. депутат от българското малцинство ста-
на Карол Иванчов (банатски българин). От 1993 г. в качеството 
на консултативен орган при Правителството на Румъния работи 
Съвет по въпроса за националните малцинства. Съгласно закона, 
румънските българи имат право да създават собствени общества 
и културни организации. Впоследствие на 31 декември 1989 г. в 
град Тимишоара бива учреден „Български съюз в Банат” с фи-
лиали в селата Стар Бешенов, Винга, Брещя, Дента и градове-
те Тимишоара, Арад, Сънниколаул – Маре и Дета. На 7 януари 
1990 г. в Букурещ е създадено „Българско културно общество”, 
а на 24 май 1992 г. е учредено общество „Братство”, приемник 
на едноименното общество, съществувало от 1892 г. до края на 
Втората световна война. Печатен орган на „Българското култур-
но общество” в Букурещ става вестникът „Българска зорница”. 
В „Братство” влизат 6 общества от селищата Брънещ, Валя Дра-
гулуй, Бълен – Сърб, Стар Бешенов и град Букурещ, Бъйлещ, 
1 Аркадиев, Димитър. „Българското присъствие” при преброявани-
ята на населението в света. – В: сп. Статистика, бр. 1, 2007 г., с. 29.
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Калараш и др. В настоящето приемник на дружеството „Брат-
ство” се явява „Българският демократичен съюз в Румъния” с 
център Букурещ и председател Лука Велчов.2 

От съществено значение е и въпросът за реалната числе-
ност на българското малцинство в Румъния. 

След свалянето на режима на Чаушеску през декември 
1989 г. са обнародвани данни, които сериозно се различават от 
официално публикуваните преди това. Броят на лицата, които 
се числят към малцинствата е около 5 милиона души или 21 % 
от общия брой на населението. От тях за българите се дава чис-
лото 112 000 души. По изчисления, извършени от самите бълга-
ри в Румъния, максималният им брой е 300 000. Около 80 000 
са българите, които говорят български език и се определят като 
българи.3 По оценка на БНТ от 2016 г. българите в Румъния са 
400 000. 

В Гърция официално се смята, че в страната няма етни-
чески групи различни от гръцката. Затова тук се прилага само 
критерият за общ произход – страна на раждане и гражданство. 
На практика Гърция е мултиетническа държава с огромен брой 
малцинствено население, което от десетилетия е подложено на 
брутална асимилация. Конкретно за българското население в 
нашата южна съседка данните са противоречиви. Тук няма да 
бъде засяган въпросът за броя на българите, емигрирали в Гър-
ция след 1989 г., а за местното, коренно население на Егейска 
Македония и Западна Тракия – две области, които до 1919 г. бяха 
с преобладаващо български етнически елемент.

Броят на българите в Егейска Македония, наричани често 
„славомакедонци” днес е неизвестен. Приблизителните оценки 
варират между 10 000 и 300 000.4 Американското Министерство 
2 Васева, Валентина. Погребальный обряд болгар Румынии. (полевые 
наблюдения 90-х гг. ХХ века). Карпато-балканский диалектный ланд-
шафт. Язык и культура. Том 2. Москва, 2012, с. 249.
3 Панайотов, Георги. Съвременните аспекти на националния про-
блем в Румъния. Национални проблеми на Балканите: история и съв-
ременност. София, 1992, с. 265.
4 Human Rights Watch, 1994, стр. 12-13.
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на външните работи (Department of State, 1992, Greece 12) счита 
техния брой за неясен, като все пак се посочва, че те може да 
са „от под 10 000 до 50 000 или повече”. В Енциклопедия „Бри-
таника” от 1987 г. броят на българите в Егейска Македония е 
оценен на 180 000; в Енциклопедия „Британика” от 1992 г. фи-
гурира цифрата 150 000. Полтън приема, че те общо възлизат 
на около 200 000.5 В излизащия на гръцки език социологически 
журнал „Scholiastis” (Vol. 72, 1988, p. 22) ние четем следното: 
„Флорина е един от окръзите в Северна Гърция, където ма-
кедонският език е говорен, но има славофони също в окръзите 
Кастория, Едеса, Иматия, Драма и Серес. Колко славофони има 
е невъзможно да се установи, тъй като всяка страна манипу-
лира статистическите данни според каквото иска да докаже: 
числото им варира от 50 000 до 300 000.” Според американски 
изследователи, в района на град Солун живеят около 60 000 сла-
вяногласни македонци, говорещи български. Изследванията на 
доц. Георги Даскалов сочат наличието на 255 000 българи в Гър-
ция. А според публикуваните в пресата изявления на свещеник 
Никодим от гр. Съботско, в Егейска Македония живеят повече 
от 500 000 славяно-македонци, говорещи български. Кристиян 
Вос от Германия е проучил част от селищата с българоезично 
население в Гърция. Изследването му обхваща 270 села в Север-
на Гърция, където българският език все още е говорен, като ре-
зултатите от събирането на материали за неговата научна работа 
на терен са систематизирани в периода между 1999 г. и 2003 г. 
112 от тях са в Западна Македония (окръзите Кастория, Флори-
на и северната част на Кожани), 121 принадлежат на Централ-
на Македония (окръзите Пела, Килкис, Тесалоники и северната 
част на Иматия), 38 от тях са в Източна Македония (окръзите 
Серес и Драма).6 Трябва да се отбележи обаче, че данните, които 
представя Вос са непълни.

5 Nationalities papers, volume 27, number 1, 1999, с. 18.
6 Christian Voss. Language use and language attitudes of phantom minority. 
Hidden minorities in the Balkan. Belgrade, 2004, с. 52 -53.
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Села, в които българският език е 
говорим

Села без гръцка 
колонизация

Източна Македония 38 4 (=10%)
Централна Македония 121 41 (=34%)

Западна Македония 112 66 (=59%)
Област Флорина 59 40 (68%)

На среща с българския посланик в Гърция П. Славчев на 22 
ноември 1976 г. гръцкият професор К. Вавускос заявява: „Как-
то знаете в рамките на нашата страна има едно население, 
което ние наричаме славофони. По официална статистика ние 
ги смятаме 4 % от населението ни, но може би са малко по-
вече.” Към 1971 г. населението на Гърция възлиза на 8 768 641 
души. Съобразно посочения процент от проф. К. Вавускос „сла-
вофоните” би трябвало да наброяват малко над 350 000 души. 
По моя преценка, базирана на различни източници, отнасящи 
се до демографията на Егейска Македония, днес в областта има 
450 000 – 500 000 души с български произход местно население, 
дял от което е в напреднал стадий на гърцизация.7 

Съвсем по друг начин стоят нещата с българското етниче-
ско присъствие в Западна Тракия, където българското етническо 
присъствие е по-малобройно, но областта не е напълно обезбъл-
гарена откъм българи християни, както погрешно се твърди в 
българската историография. 

В две села Асоматис и Состис местните християни имат 
или са имали турския за майчин език. Те били основани в годи-
ните на турското владичество от 40 семейства българи, изсел-
ници от Хасковско и Кърджалийско. Когато пристигнали в гр. 
Гюмюрджина, представили се пред тамошните турски власти за 
гагаузи и помолили да бъдат настанени някъде. Разрешено им 
било да основат нови села в околията на града и така възникна-

7 Даскалов, Георги. Гърция и македонският въпрос (1950 – 2000 г.). 
Българо-македонският синдром на гръцкия национализъм. София, 
2014, с. 238.
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ли днешните села Асоматис (Булаткьой) и Состис (Сусуркьой). 
През 1941 г., когато Западна Тракия е била отново българска, 
Иван Андреев отишъл на гости при свои далечни роднини, пре-
карвайки една седмица в тези две села. Посрещнат бил много 
добре. Той им напомнял за техния български произход, а те не 
му се противопоставили, заявявайки му, че родителите им са им 
разказвали за това.8 

Една малка част от старото българоезично население на За-
падна Тракия, главно българи патриаршисти, остава по родните 
си места след размяната на население между България и Гърция 
по спогодбата Моллов – Кафандарис. Към тях се присъединяват 
и семейства от българоговорящи села от днешна България или 
дори от Източна Тракия, които се заселват в Гърция като патри-
аршисти. Най-значимите такива популационни ядра се намират 
в Ставруполи (Кръстополе), Ясмос (Ясъкьой), Кипи (Баши-бей) 
и Дикая (Кадъкьой). При тях е налице пълно укриване на езико-
вото многообразие и отчетливо преминаване към гръцки.9 

Когато говорим за миграция на българи патриаршисти в 
Гърция от различни райони на бившата Османска империя, няма 
как пропуснем темата за т. нар. българи трака-трука или рока-
циди. Липсата на задълбочен интерес сред българската научна 
общественост и тук е озадачаваща. Смята се, че тази малка общ-
ност произхожда изключително от с. Къздервент (вкл. съседно-
то Ново Село). Представителите ѝ говорят на наречие, сходно с 
това на региона Мъглен, Егейска Македония. Езикът е говорим 
от всички възрастни над 50-годишна възраст. Те се срещат все 
още в две села от окръг Родопи и в Комотини, в едно село от 
окръг Ксанти, в едно село от окръг Солун, в едно село от окръг 
Драма, в едно село до Яница (Ениджевардар), в пет села от ок-
ръг Килкис (Кукуш), както и в самия град Килкис (Кукуш).10 

Съвсем по различен начин стои въпросът с помаците в 

8 Извори за етнографията на България. Т. 5, с. 134.
9 Το σύνορο της γλώσσας: Γλωσσοπολιτισμικές ομάδες και μειονοτικές 
γλώσσες στη Θράκη, Στις όχθες του Έβρου, σ. 68.
10 Cahiers balkaniques, 43, 2015, p. 22.
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Гърция. Те населяват основно историко-географската област За-
падна Тракия. И днес е много трудно да се определи техният 
точен брой, защото по езиков признак някои от тях няма да спа-
дат към тази група, тъй като вече говорят турски език, но заявя-
ват себе си като помаци. Други пък говорят „помашки език”, но 
имат турско самосъзнание и твърдо отричат да са нещо различ-
ни от турци.11 Съгласно гръцки автори (Balkan forum, v. 1, 1997) 
„помаците” съставляват 33,5% от мюсюлманското малцинство. 
Според лидера на Пангръцкия помашки съюз Ахмет Имам от 
Ксанти, истинското им число било към 80 хил. души, като се 
вземат предвид и гурбетчиите. 

Турция е страната, която в миналото е със значително 
„българско присъствие”. Това е местно българско население и 
преселници от България, една част от които са българи мюсюл-
мани. Според таен доклад на Съвета за национална сигурност на 
Турция за етническата картина в страната, изготвен съвместно 
със студенти от университетите Елязъг, Ерджиеш, Фърът и Ма-
латия през 2006 г., турците (тоест гражданите от тюркски групи 
и произход, които се определят като турци, тюркмени, татари, 
тахтаджи, терекеме, карачаи) са около 50 милиона души, а ако 
се прибавят и групите от друг произход, които се турцизират – 
те достигат 55 милиона. Втората по численост етническа група 
в страната са кюрдите и броят им е над 12 600 000 души, като 
включва и групата Заза, смятана от някои езиковеди и истори-
ци за отделен народ, наброяваща 3 милиона души. От тях обаче 
2 500 000 са в засилен процес на турцизиране и дори отхвърлят 
кюрдския си произход. Помаците в този доклад са посочени с 
численост 600 000 души, като се отбелязва, че повечето от тях 
обаче са почти напълно турцизирани (б. а. – което не е напъл-
но вярно). Според изследванията на Боян Гюзелев и Сашо Ста-
нев, броят на изселилите се български говорещи мюсюлмани от 
етническата ни територия варира от 200 до 500 хиляди души. 
Техните потомци в Турция вероятно са повече от 2 милиона, а 

11 Саръев, Явор. Българоезичните мюсюлмани в Западна Тракия през 
втората половина на XX в. София, 2016, с. 87.
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с потомците на българските турци повече от 5-6 милиона.12 По-
машки активисти в югоизточната ни съседка твърдят, че има 250 
села с наши сънародници там, живеещи в 100 административни 
единици, в 25 провинции. Има около 2,5 милиона помаци, като 
по-голямата част говорят „помашки” език. 

В Македония като етнически българи се признават и регис-
трират само преселниците от Западните покрайнини и родените 
в България. Техният брой варира през различните преброявания 
от 889 до 1 576 души през 1994 г. Освен това през 1994 г. са реги-
стрирани 1 910 български граждани. По данни от преброяването 
от 2001 г., по етнически състав населението се разпределя, както 
следва: „македонци” – 1 297 981 души; албанци – 509 083 души; 
турци – 77 959 души; цигани – 53 879 души; сърби – 35 939 души; 
мюсюлмани – 2 553 души; бошнаци – 17 018 души; власи – 9 695 
души; черногорци – 2 003 души; хървати – 2 686 души; бълга-
ри – 1 417 души; други или неопределили се – 14 877. Обаче по 
езиков признак данните са малко по-различни: с майчин „ма-
кедонски” език – 1 344 815 души; албански – 507 989; турски – 
71 757; цигански – 38 528; сръбски – 24 773; бошняшки – 8 560; 
арумънски – 6 884; друг – 19 241. Очевидно е, че част от насе-
лението от български произход в Македония, идентифициращо 
себе си като „македонци”, е декларирало друга етническа при-
надлежност или по време на преброяванията са били извърш-
вани фалшификации с цел изкуствено да се увеличи броят на 
албанското, турското и сръбското малцинства – нещо, за което 
впрочем има достатъчно податки. Именно за да не се повтори 
същото, започналото през 2011 г. преброяване в страната бе 
прекратено още в зародиш. Така например, в гр. Куманово през 
2001 г. като „македонци” са се самоопределили 42 840 жители, 
а майчин език македонски са посочили 45 306 души. За сравне-
ние, сърбите в града по самоопределение са 4 727, но само за 
2 399 души сръбският е майчин език. Същото е налице и в близ-
ките до гр. Куманово общини Чучер-Сандево и Старо Нагори-
чане, където през 2001 г. са регистрирани съответно 2 426 и 926 

12 Колев, Йордан. Българите извън България. София, 2005, с. 186.
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сърби, без реално в тях да има хора със сръбско потекло. Такива 
„македонци” сърбомани се срещат разпръснато и в други райо-
ни на Р. Македония. В групата на македонските турци статисти-
ката отчита и значителен дял от ислямизираните „македонци”, 
известни с названието торбеши. Като такива се самоопределят, 
най-вече по политически причини, дял от торбешите в Западна 
Македония, след това в басейна на Маркова река в Скопската 
котловина, в басейна на р. Тополка – Велешко и на други места. 
Като македонски турци е записано и част от преселеното мю-
сюлманско население от Санджак и околията на Иванград в Чер-
на Гора, също известен брой цигани. Поради тези фактори, днес 
застъпеността на македонските турци е по-голяма, отколкото би 
трябвало да бъде. Броят на албанците в Македония също е пре-
увеличен, като към тях са включени немалко торбеши, цигани 
и малък брой албанизирани турци. Македонските власи чак до 
Втората световна война са били по-многобройни. Така, в 1900 г. 
техният брой възлизал на 30 000 души или 4 % от целокупното 
население на Македония. По-късно, дял от тях – главно тези, 
които са номади овчари, са се изселили в Румъния. Също част 
от власите живеещи в градовете, особено в Битоля, са емигри-
рали в Гърция и САЩ. През 1948 г., според преброяването на 
населението в Югославия, власите в Македония общо са 9 695 
лица. Най-много се срещат в Скопие и в районите на Щип, Би-
толя, Крушево и Струга. Може да се предполага, че истинският 
им брой е малко по-голям, но дял от тях декларират македонска 
етническа принадлежност. Има и власи сърбомани, не случайно 
стожер на измислената македонска национална идентичност са 
главно такива хора.

Бивша Югославия (създадена след Първата световна вой-
на) включва в своите граници по-голямата част от българската 
етническа територия, останала извън границите на България. 
Малцинствените права на българите са признати след Втората 
световна война, но само в Западните покрайнини, присъединени 
съгласно Ньойския мирен договор от 1919 г. Майчиният език 
е наблюдаван още при преброяванията през 1921 и 1931 г., но 
лицата с майчин език български са включени към лицата със 
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сърбохърватски език. С майчин език български през 1953 г. са 
60 398 души, през 1971 г. – 53 551, и през 1981 г. – 28 925. През 
1991 г. бивша Югославия включва само Сърбия и Черна Гора. 
Лицата, спадащи към българския етнос по официални данни, са 
26 922 и 20 660 са с майчин език български. След разпадането 
на Югославия (както и преди това) най-много българи по етни-
ческа принадлежност се обособяват в Сърбия. В тази държава 
още през 1831 г. попадат областта Дунавско Поречие и Кюприй-
ско, а две години по-късно и Крушевачка, Паракинска, Алекси-
нацка, Тимошко-Заглавска, Църноречка и Неготинска нахии, на-
селени с преобладаващо население от български произход. След 
Руско-турската война (1877-1878 г.) към Сърбия е присъединен 
Нишкият санджак, населен основно с българи (включили се в 
обхвата на Българската Екзархия през 1870 г.), които никога не 
са признавани официално като такива. Погледнато в историче-
ски план, потомците на тези българи са поне 1 500 000 лица от 
общата сръбска популация по света днес. По-късно към Сърбия 
са присъединени и Западните покрайнини от България според 
Ньойския договор от 1919 г. Във Войводина пък има предимно 
потомци на банатски и македонски българи, съответно тяхна-
та численост по неофициални данни възлиза на 3 000 и 30 000 
души. Освен това в Сърбия има мюсюлмани, за които се смята, 
че принадлежат към българския етнос. Това са гораните. През 
2011 г. като такива са се изявили 7 767 души.13 

Значително българско население има и в бившата юго-
славска провинция Косово, със статут на независима държава 
от 17 февруари 2008 г. За българския характер на част от насе-
лението ѝ в най-ново време съществуват достатъчно свидетел-
ства. Така например, излизащият в Букурещ в. „Восток” в броя 
си от 11.05.1865 г. публикува следното: „... Да говорим тука за 
българете — оная область между Дунаватъ и Егейското море, 
следователно цяла Македония и Тракия и нейните крайбрежия, 

13 Аркадиев, Димитър. „Българското присъствие” при преброява-
нията на населението на света. Статистика, година LIX, 2007, кн. 1, 
стр. 31-32.
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обитавани близо до 5 000 000 българе. Шафариковите древ-
ности даватъ важни изяснения за старите български селища 
главни: Охридъ, Прищина, Преслава…”. Сред българските епар-
хийски градове, изброени в броя от 27.08.1869 г. на редактира-
ния от П. Р. Славейков вестник „Македония”, под № 17 фигу-
рира и косовският град Призрен, за който в нашето съвремие се 
сбиха албанци и сърби, а ние ги гледахме безучастни. Казано 
е буквално: „Призренската кааза е цялата българска, обхва-
ната отъ слънцето на Възраждането”. Този западен край на 
българското етническо землище е наречен в броя на в. „Маке-
дония” от 28.09.1891 г. „матката на българщината”. Пак там 
научаваме, че в Призрен през 1871 г. започва да излиза вестник 
„Призренъ”, който отразява разпалващата се борба на нашите 
сънародници срещу „заменяването на българскайтъ язикъ съ 
сръбскиятъ. Само в този градъ сръбското правителство е дало 
1200 желтици за сръбско училище”. Ами Буе в труда си „Recueil 
d‘itinéraires dans la Turquie d‘Europe”, който отразява обиколка-
та му из балканските провинции на Османската империя в пе-
риода 1836-1838 г. на страница 349 посочва, че до Прищина се 
намира българското село Скула или Скулан. Днес то носи името 
Скуланево (Скуланово), като до 1999 г. беше обитавано от насе-
ление от български произход. Интересното е, че там е регистри-
ран род Бугари, като преобладават староседелците и заселни-
ците от района на Горна Морава (Гнилянско). В друг негов труд 
„Ethnographische Karte des Osmanischen Reiches europaischen 
Theiles und von Griechenland” от 1847 г. западната българска гра-
ница минава близо до Прищина, Призрен и Корча. Щипянинът 
Йосиф Ковачев (1839-1898 г.), следвал в Белград и Киев, и ос-
новал в родния си град Щип първото българско педагогическо 
училище, става учител в българското училище в главния град на 
Източно Косово Гниляне през 1865 г.14 

Днес в Косово може да се очертаят поне 4 групи население, 
което има български произход, било е свързано с българската 
народност, като някои продължават до ден днешен повече или 

14 сп. Отец Паисий, год. 3, бр. 2, с. 12. 
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по-малко да пазят спомена за това: то населява областите Гора, 
Средска, Подгор, гр. Раховец и някои околни села, предела Сир-
нич, Косовското Поморавие и района на Прищина.

Общият брой на хората с български произход в Албания 
е неизвестен. Поповски през 1981 г. смята, че има 45 000 ма-
кедонци в р. Албания. Хьопкен, позовавайки се на съветски и 
британски извори, ги пресмята на около 10 000. Редер дава чис-
лото 11 000, базирайки се на преброяването от 1983 г. Полтън 
посочва цифрата 15 000 македонци и черногорци, базирайки 
се на преброяването от 1961 г. Обобщавайки резултатите, Тох 
казва: „повечето, неюгославски изследователи, отбелязват (за 
македонците) числото между 10 000 и 20 000 души”. По дан-
ни от преброяването в Албания от 2011 г., в страната има 5 520 
македонци. Стари данни от Белград сочат, че те са между 40 000 
и 45 000. По македонски източници дори 60 000 – 100 000. За 
най-достоверна трябва да се приеме числеността на българите 
според бившия албански президент Сали Бериша – над 150 000. 
Енвер Ходжа, в периода от 1944 до 1962 г. също разглеждаше 
въпросното малцинство като българи.15 По-късно, обзет от иде-
ологическа параноя, той използваше за българите термин, който 
сам бе измислил „русобългари”, като често повтаряше как бук-
вално за дни тези „русобългари” могат да преминат Вардара и 
да се озоват в Албания. 

Българите в Албания традиционно живеят в Мала Преспа, 
Голо Бърдо, Долно Поле, Корчанско, Поградецко и Гора. Мно-
зина обаче през годините са се преместили в големите градове 
като Тирана, където приблизително 500 души са декларирали 
македонска етническа принадлежност. 

На 12 октомври 2017 г. Албанският парламент след натиск 
от международната общност прие поправка в Закона за защита 
на малцинствата, с която Албания официално признава наличи-
ето на българско малцинство на своя територия.

15 Nationalities papers, volume 27, number 1, 1999 г., с. 24.
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„Родолюбива Варна” – изследване на Стоян Райчевски
Даниела Василева, издателство „Данграфик” – Варна

Изследването на Стоян Райчевски „Родолюбива Варна. 
Хроника 1878 – 1944 г.” проследява хронологията на събитията 
в града в периода от Освобождението до 1944 г. въз основа на 
архивни документи, публикации в периодичния печат и богата 
библиография. В предговора на книгата авторът прави задълбо-
чен обзор върху обществено-икономическото и културно разви-
тие на Варна през Възраждането. 

„Разположеният на западния бряг на Черно море град Варна 
израства и се развива върху културните пластове на най-древна-
та европейска цивилизация. Близостта на столиците на Първото 
българско Царство Плиска и Преслав през средновековието го 
свързват пряко със съдбата на българските владетелски дворове, 
която традиция се оказва много трайна и ние виждаме как тя се 
проявява отново след всяко възобновяване на българската дър-
жава. Тя проличава пак и след Освобождението, когато още със 
стъпването на княз Александър I Батенберг на българска земя 
Варна си спечелва славата на лятна столица на България. Тя е 
гостоприемен пристан и убежище на много родолюбиви бълга-
ри, дошли тук от Добруджа, Македония, Тракия, Котленско и 
от други старопланински средища на българското Възраждане. 
Всички те влагат своите сили и дават своя принос за динамич-
ното развитие на Варна още в първите следосвобожденски годи-
ни и оформянето на града като важен стопански, транспортен и 
културен център на нова България, но и като здрава крепост на 
българщината.”

През 80-те години на XVIII в. френският дипломат и ге-
ограф Пейсонел казва за града, че той е най-голямото износно 
пристанище по западния бряг на Черно море, през което мина-
вали всички стоки на България и Влашко, предназначени за Ца-
риград. Тази оценка се потвърждава и от пътешествениците от 
средата на XIX в., както и от австрийския в. „Аустриа”, който 
изтъква в навечерието на Кримската война през 1853 г., че по 
цялото черноморско крайбрежие – от устието на Дунав до Кон-
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стантинопол, няма друг град, равен на Варна по отношение на 
износната търговия. Това първенство Варна запазва и през 60-те 
и през 70-те години на XIX в.

Специално място е отделено на борбите на варненци за 
църковна независимост и създаване на български училища през 
Възраждането. Голяма победа и тържество на българското учеб-
но дело в града е годишният изпит на учениците, проведен на 26 
юни 1876 г. с голям успех пред цялата варненска общественост. 

        

       

                                                  
            

Константин Арабаджиев         Сава Доброплодни

След края на Руско-турската освободителна война, същите 
родолюбиви варненски дейци на българското просвещение и на 
борбата за независима българска църква ще се явят в новата си 
роля и отговорности на строители на следосвобожденска Бъл-
гария. Ще покажат още в първите месеци след Освобождение-
то завидни качества и умения в обществените дела и начело с 
Митрополит Симеон няма да пожалят сили и време в органи-
зирането на самостоятелното българско управление, ще участ-
ват в подготовката и свикването на Учредителното Събрание, в 
приемането на Търновската конституция, в конституирането на 
централните и местните органите на българската власт и заедно 
със своите потомци – във всички онези събития, за които се раз-
казва в тази книга. 
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Увлекателният хронологичен разказ започва с действията 
на руската армия за превземането на Варненската крепост, къде-
то турските части се готвят за отбрана. На 27 юли 1878 г. руски-
те войски влизат тържествено във Варна през Източната порта, 
начело с генерал Столипин, с развято знаме и с военната музика. 
Те веднага се отправят към малката българска черква „Св. Ар-
хангел Михаил”. Първенците на града посрещат там войската с 
хляб и сол. Учителят Димитър Станчев произнася кратко сло-
во, което завършва с думите: „Вие братя, едни по кръв и вяра, 
дойдохте и изпълнихте християнски дълг, като оставихте бащи, 
майки, сестри, деца и домове. Дойдохте да освободите вашите 
братя от турско робство.”

Хронологията проследява създаването на първия временен 
Градски съвет на 23 окт. 1878 г., на първия Окръжен съд на 24 
окт. 1878 г., изборите за първи редовен Градски съвет през ноем-
ври 1878 г. и изграждането на институциите в града, градска биб-
лиотека, исторически музей, висши училища и т.н. Срещаме се 
с множество видни варненски личности – политици, архитекти, 
културни дейци, духовни водачи, създатели на промишленото 
и транспортно развитие на града, допринесли за издигането му 
като важен център на картата на България. Ето няколко откъса 
от книгата, които дават представа за начина, по който отразява 
събитията.

   Във Варна Батенберг стъпва за първи 
път като княз на българска земя. Ето как 
е пресъздадена атмосферата по посре-
щането му: „На 24 юни 1879 г. целият 
град е тържествено украсен, за да по-
срещне младия български княз Алек-
сандър I Батенберг. Издигнати са триум-
фални арки, навсякъде се веят знамена. 
От брега навътре в морето е проточен 
дървен мост с дължина повече от двеста 
метра, по който ще мине негова свет-
лост, когато слезе от парахода. Навсякъ-
де цветя и трицветни национални зна-
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мена. На една от триумфалните арки на пристанището, на самия 
морски бряг, има надпис: „Добре дошъл, Светли Княже”, на вто-
ра – надпис: „Да живее Негова Светлост Александър I”, а от дру-
гата и́ страна – „Да живее България свободна”. Под градските 
порти до митницата се вижда голямо табло, на което е изрисува-
на България – красива жена с народно облекло, която поднася на 
княза корона. 

  Красива арка има издигната пред вра-
тите на българската черква, където е из-
лязло и цялото българско духовенство. 
Князът слиза от коня си, а Негово висо-
ко преосвещенство Варненско-Преслав-
ският митрополит Симеон поднася 
своето духовно приветствие и благо-
слов: „Свети Княже! Честит е денят, в 
който за пръв път встъпваш на българ-
ска земя, в новото твое отечество. Чес-
тит е денят, в който за пръв път посре-
щат твоите поданици своя избраник, 
чрез който се възстановява българският 
престол, немилостиво тъпкан от агаря-

ните и великодушно възстановен днес”. 
Датата 22 август 1880 г. се отбелязва с едно знаменателно 

събитие, свързано с Батенберг – полагане основния камък на съ-
борния храм във Варна „Успение на Св. Богородица”. Няколко 
дни преди този ритуал, когато посещава различните ведомства 
и учебните заведения в града, той е заведен да види мястото, 
където ще се изгради новата българска черква. Князът не одо-
брява избраното място. Намира го за много тясно за един такъв 
храм. Домакините му предлагат той да посочи мястото и князът 
се спира на площада при казармата и правителствения дом, къ-
дето около нея ще може да се създаде и подходяща градина. 

На 12 декември 1901 г. по покана на Иконом Иван Констан-
тинов Радов, временно изпълняващ длъжността протосингел на 
Варненско-Преславска Митрополия, се провежда събрание за 
основаване на археологическо дружество в гр. Варна. Събрание-
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то, открито и ръководено по общо съгласие от протосингел Ико-
ном Радов, взема единодушно решение за създаване на „Вар-
ненско археологическо дружество”. Под учредителния протокол 
като членове основатели на археологическото дружество се под-
писват: Иван Павлов – заместник на варненския окръжен упра-
вител, Р. Матеев – варненски градски кмет, Д. Стоилов – дирек-
тор на девическата гимназия, Габровски – директор на мъжката 
гимназия, учителите Карел Шкорпил, А. Явашев, Д. Андрейчев 
и др. 

Като точка 2-ра в това първо и учредително събрание на 
Варненското археологическо дружество се взема решение: „да 
се направи потребното за образуване на един бъдещ музей, като 
се действа пред Почитаемото Общинско управление, щото то да 
изходатайства от надлежното министерство по установения за-
конен ред разрешението за това”. Тази нелека задача се възлага 
на една избрана с гласуване комисия от осем души, която има 
функцията и на първо временно ръководство (настоятелство) на 
новосъздаденото дружество.
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На 18 май 1906 става тържественото откриване на новото 
пристанище на Варна, строежът на което започва през 1896 г. На 
тържеството присъства княз Фердинанд с царското семейство, 
принцовете Борис и Кирил и сестра им, на крайцера „Надежда”.

На 19 юни 1921 г. във Варна се провежда голямо общо-
градско тържество, на което градът е провъзгласен за специален 
курорт. Това става по решение № 21 на Постоянната тричлен-
на комисия, взето на 10 юни с.г., което обявява Варна за сво-
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боден курортен град с хинтерланд, включващ една обширна и 
живописна територия, заключена между селата Аладжа мана-
стир, Кестрич, Голяма Франга, Аджемлер, Девненските извори, 
Гебедже и Галата. Това решение на тричленната комисия идва 
след продължителни разговори и дебати – какви стъпки трябва 
да се предприемат за спасяването предишната слава и престиж 
на града след голямата национална катастрофа след Първата 
световна война. Тогава освен Македония и Тракия, България за-
губва и златната Добруджа, което се отразява много на вносната 
и износната търговия и въобще на стопанския живот на Варна. 
Нейните стопански деятели, като съзнават, че в един такъв из-
ключително тежък за страната момент, те могат да разчитат само 
на собствените сили и на природните дадености, вземат много 
далновидното решение да заложат на курортното дело и Варна 
да се развива като курортен град със зона за свободна търговия. 

На тържеството за провъзгласяването на Варна за специа-
лен курортен град със свободна зона се стича цялото варненско 
гражданство. Там присъстват и всички дипломатически пред-
ставители в града, официалните лица и много гости. Варнен-
ско-Преславският митрополит отслужва молебен заедно с цяло-
то варненско духовенство, включително и с намиращите се там 
руски свещеници. 

В края на тържеството гражданите и гостите на града на-
блюдават различни демонстрации с лодки от флотата и гим-
настически игри на ученици от флотското училище. Вечерта се 
урежда грандиозно градско увеселение с вечеринка, уредена в 
летен театър.

Варненската търговска академия 
На 2 октомври 1921 г. във Варна с голямо тържество се от-

крива лично от младия български цар Борис III първото в Бъл-
гария Висше търговско училище, което с основание бива нари-
чано Варненска търговска академия или Приморска академия. 
Стопанските деятели във Варна още през 1912 г. предприемат 
инициатива за създаването в черноморския град на едно висше 
училище за стопански науки, за каквото и в столицата още не 
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се говори. По това време Варна е сърцето на стопанския живот 
на младата българска държава, затова и необходимостта от една 
по-широка и по-задълбочена стопанска подготовка се чувства 
по-осезателно. До по-конкретни стъпки се стига през 1914 г., 
когато в бюджета на Варненската търговска камара за тази цел 
се предвижда един кредит от 5,000 лева, за да започне подгот-
вителната работа за организиране във Варна на висше търговско 
училище по подобие на тия, каквито има в някои развити евро-
пейски държави.

Няколко минути преди започването на водосвета в тър-
жествената зала пристига и цар Борис III, придружен от пред-
седателя на Варненската Търговско-индустриална камара Коста 
Генов. След водосвета митрополит Симеон се обръща с кратко 
приветствено слово към царя. Коста Генов произнася първата 
реч, в която той се спира на изминатия път за осъществяването 
на тази първа в България търговска академия, започнал още с 
идеята за създаването на първото у нас специално средно учи-
лище.

Следва словото на цар Борис III, което всички изслушват 
с голямо внимание, поласкани от неговото внимание и този път 
към значимите събития във Варна:
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„Аз с голяма радост поех поканата ви да присъствам на 
това тържество, устроено по случай откриването на първата 
Търговска академия във вашия хубав и близък за мене град. Аз 
поздравявам варненските търговци, промишленици и индустри-
алци за високата похвална инициатива да създадат храма на на-
шата икономическа наука.

Ние трябва да се поздравим, че новият институт се открива 
именно във Варна – нашето първо пристанище, защото морето, 
това е старият, вечният традиционен път за сношенията между 
народите, главната артерия, по която се движат и срещат всички 
народи. И когато учителите ще занимават студентите, те ще им 
сочат морето като фактор – най-мощният икономически фактор 
в живота на народите. Възпитаниците на този нов институт ще 
има да играят голяма роля не само в търговията ни и в стопан-
ския живот, но и въобще в развоя на целия ни напредък, защото 
културното развитие на един народ е в пряка зависимост от не-
говото икономическо процъфтяване в икономическото развитие 
на страната”.

Подробните автентични описания на събитията от живо-
та на варненци през период от няколко десетилетия рисуват 
една уникална картина за развитието на града. Особено ценна 
е информацията за началото на многобройните инициативи, по-
ставили основата за изграждането на Варна като значим транс-
портен, промишлен и културен център. Очертават се и най-зна-
чимите личности, допринесли за неговия просперитет. Прави 
впечатление широката ангажираност на варненското общество 
към съдбата на бежанците от Тракия и Македония след трагич-
ните за България войни в началото на ХХ век. Създават се сдру-
жения в подкрепа на прокудените от родните си места българи, 
изгражда се Тракийски дом, Македонски дом. Варненци органи-
зира множество благотворителни инициативи в тяхна подкрепа. 

В броя си от 10 ноември 1939 г., в-к „Варненски кореняк” 
повдига отново и този път много настоятелно въпроса за напис-
ването на една цялостна история на гр. Варна. Този въпрос е 
бил повдиган вече няколко пъти сред разни среди, но още не е 
решен, „защото не е лесна работа да се напише научно издър-
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жана история на почти три хиляди годишна история на град с 
толкова повратна съдба… От дружество „Варненски кореняк” 
признават, че „задачата е много мъчна и изисква много време, но 
е постижима, благородна и от голямо значение за града” и уве-
ряват, че изцяло горещо ще подкрепят дейността на Комисията 
за написване на история на гр. Варна.

Книгата на Райчевски осъществява в голяма степен идея-
та на будните варненци от миналия век. Изследването отразя-
ва всички важни събития от обществено-политическия, иконо-
мическия и културния живот на Варна от Освобождението до 
1944 г. след задълбочено проучване на голямо количество доку-
менти, публикации и изследвания. Авторът посочва внушителен 
брой библиографски източници и архивни фондове, въз основа 
на които представя историческата хронология. Това прави кни-
гата особено ценен книжовен извор, който ще бъде полезен за 
бъдещите изследователи на миналото на Варненския регион.
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Митът за Левски и скривалището на Баба Тонка
д-р Веселина Антонова, гр. Русе

...И тъй, Македонски, трябва 
да тръгнеш утре, най-късно в 
други ден, с железницата до 
Гюргево... Левски ще чака в 
Русчук до 21-и, има само два 
дена...

От три вратни се вли-
заше в бабината Тонкина 
къща… За един миг Македон-
ски мина през двора и пред-
пазливо почука на врачката.

Чуха се стъпки извътре.
– Кой си? – попита един 

женски глас.
– Твой син! – отговори 

Македонски и като си тури 
устата в дупката, прибави: – 
Македонски.

Вратата скръцна и баба 
Тонка се показа.

– Тука ли е Дяконът? – 
попита той.

Вместо отговор баба Тонка попита:
– Отдека идеш?
– От Браила.
– Чака те – каза тя и тръгна пред него...
– Синко, ела по мене: долу е – рече тя…
Македонски последва бабата и в тясната подземна стъл-

бичка. Отвори се отдолу една врата и те влязоха в стая, доста 
широка, добре постлана с черги и осветена.

Пред един стол, претрупан с книги, хартии, вестници, с 
червени восъци и други писалищни потребности, седеше Лев-
ски, наметнат с кожух, и пишеше.
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Тая подземна стая служеше за писалище и работен ка-
бинет на всички апостоли и агенти, които нощуваха тайно в 
дома на баба Тонка.

Македонски седна на постланото с червен килим одърче.
– Усети ли те някой? - беше първата дума на Левски.
– Никой.
– Е?
Македонски бръкна в пазвата и му връчи едно писмо.
Апостолът притегли свещта до себе си и хвана внимател-

но да прочита.
В това време горе гостолюбивата баба Тонка свали от 

полицата едно похлюпено блюдо, поразрови огъня и тури да се 
сгрее гозбата, назначена за пратеника на браилските хъшове...

Иван Вазов „Немили-недраги”, глава 10

Въздействащ художествен разказ за несъстояло се в реал-
ния живот гостуване на Васил Левски в къщата на Баба Тонка. 
Безспорен исторически факт е, че Левски никога не е прекрач-
вал прага на гостоприемния дом на Обретенови, не се е укривал 
в скривалището, не е опитвал от вкусните гозби на домакинята.

Повестта „Немили-недраги” Иван Вазов издава през 1883 г. 
в Пловдив. Творбата има автобиографичен характер, плод на 
лични впечатления, наблюдения и срещи по време на престоя 
му в Румъния. През 1870 г. бащата Минчо Вазов изпраща пър-
вородния си син Иван при брат си в Олтеница да усвои тънко-
стите и уменията на почтен и успешен търговец. Племенникът 
бързо научава румънски език, запознава се с творчеството на ру-
мънските поети и публикува първите си стихове във възрожден-
ския периодичен печат – вестниците „Свобода” и „Отечество”, 
сп. „Чи та лище” и „Периодическо списание” на Българското кни-
жовно дружество. И една нощ решава да избяга – съзнателно за-
гърбил финансовата стабилност в търговската кантора на чичо 
си, Иван Вазов избира несгодите на емигрантския живот. Макар 
и само за два-три месеца, той споделя нищетата, мизерията, со-
циалната изолация на редовните гости в „Народната кръчма на 
Знаменосеца” в Браила. Писателят е запазил яркия спомен от 
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незабравимите дни на мъжкия свят в подземната кръчма, чиито 
постоянни посетители планират връщането в Родината и жела-
ното извоюване на нейната свобода. Те са героите му в повестта 
„Немили-недраги”, рисува ги от натура като умело смесва ис-
торическите факти с художествената измислица. Литературните 
историци изследват прототиповете на Странджата, Македонски, 
Владиков, чиито биографии авторът частично пресъздава и ри-
сува обобщени художествени типове, присъщи на епохата и оли-
цетворяващи нейния дух. След години писателят признава пред 
проф. Иван Шишманов: „В Браила, без средства, безпомощен, 
немил-недраг, слязох в един хотел, който се посещаваше от 
български хъшове. Тук, попаднал в тяхната среда, аз споделях 
братски техния живот, техните идеали и авантюри. Повече-
то пъти се хранех наедно с тях в подземната изба на Никола 
Странджата, знаменосеца. Тази епоха от живота си аз оп-
исах много подробно в „Немили-недраги”, в „Хъшове”, гдето 
сам съм се изобразил под името на младия поет Бръчков”.1 

Иван Вазов е изключително изчерпателен и убедителен при 
описанието на обстановката в кръчмата на Странджата с осведо-
меността си за всеки факт, засягащ миналото на героите, външ-
ния им вид, бита, проблемите и дори разговорите, които водят. 
Силно въздействащ е епизодът, в който Македонски преминава 
Дунава. Читателят се вълнува от премеждията му, неволно из-
тръпва при вида на турския караул, при избегнатата среща със 
солдатина, равностойна на разминаване лице в лице със смър-
тта; отдъхва с облекчение, когато след двучасово укриване в 
долчето той успява пълзешком и с прибежки да стигне невре-
дим, за да изпълни куриерската си мисия и предаде важно писмо 
лично на Левски. Същата подкупваща автентичност лъха и от 
описанието на дома на Баба Тонка. Следват подробностите за 
входа към скривалището: четвъртита дупка, отворена в пода; 
когато се затваряше, не се познаваше, че има там дупка, защо-
то дъската, която ѝ служеше за захлупак, имаше вид, като да е 
закована (но само с главичките на прекъснати гвоздеи); а за да 

1 Шишманов, И. Иван Вазов. Документи и спомени. С. 1976, с. 87.
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не се мърда, когато стъпаха отгоре ѝ, беше закрепена с желез-
ни витла, изкусно прикрити. И още красноречиви художествени 
детайли, които звучат достоверно – за стръмна пътека, която 
едвам личеше по урвата на високия бряг, за двора, който нямаше 
зид към Дунава освен едно дъсчено одърче, стърчащо там, за 
три вратни, [през които] се влизаше в бабината Тонкина къща. 

Иван Вазов разказва за хъшовете от кръчмата на Знамено-
сеца така, както ги е видял по време на престоя си в Браила, 
изгражда образа на Левски по запечаталите се у него лични впе-
чатления от единствената им среща в Сопот. Редом до одухо-
творения словесен портрет на Левски се появява единственият 
женски образ в повестта – Баба Тонка. Дали описанието на дома 
й е също резултат на непосредствени наблюдения по време на 
едногодишното му пребиваване в Русе? В търсене на евентуал-
ни контакти със семейство Обретенови, проследявам в детайли 
живота на писателя в периода 1878-1879 г. 

Известно е, че през 1878 г. Иван Вазов е назначен към гу-
бернаторската канцелария в Русе като младший чиновник особых 
поручений при ген. Золотович, който скоро е сменен с ген. Аки-
мов, вицегубернатор е Марко Балабанов, началник на канцела-
рията – граф Кутузов, подначалник – Георги Тушев. В романа 
си „Нова земя”, написан по впечатленията му от живота в гра-
да, писателят описва губернаторската канцелария като широка, 
просторна стая с голи стени, само на едната виси картата на Ду-
навска България, изработена от пътешественика и изследовател 
Феликс Каниц.2 От прозореца се вижда Дунава, а мебелировката 
се състои от прост писмен стол от невапсани дъски, претрупан 
с купове книжа, депеши и руски вестници. Няколко стола и един 
долап за книжа допълняха неизискания накит на този писмен 
кабинет... Цялата ми работа в канцеларията на губернатора 
Акимова състоеше се в това да давам в края на месеца общ 
2 За „Оригинална карта на Дунавска България и Балканът” с обозначе-
ни 3200 селища, 35 манастира и крепости, Каниц е награден със зла-
тен медал на Географски конгрес (1876, Париж). Използвана е от ру-
ското командване по време на Руско-турската война от 1877 – 1878 г. 
Каниц получава и руския орден „Света Ана” с брилянти.
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отчет за произшествията в Русенската губерния на основание 
на съобщенията от комендантите в окръзите – продължава 
разказа на писателя. – Но тая деятелност не ме задоволяваше, 
защото желаех да напредна по служба в някаква по-сериозна 
работа. Когато загатнах за това на генерала, който много 
благоговееше към мене, той се усмихна и ми каза: „Батюшка, 
защо ви е повече работа, вие сте поет и аз ви оставам време да 
пишете”. Един път генерал Акимов ме взе със себе си при една 
своя обиколка на губернията. С него посетих по Дунава Свищов, 
който тогава беше минал към Русенска губерния... Навсякъде 
губернаторът разпитваше селяните с голям интерес за поло-
жението им. Когато поисках да му преведа какво казват, гене-
ралът отговори както винаги в подобни случаи: „Оставьте, я 
понимаю болгарский язык понятнее в устах этих людей, чем у 
ученых болгар”.

Вазов живее3 в непосредствена близост до дома на Любен 
Каравелов и до Обретенови. Хазайката ми Иванка беше една 
стройна, весела, приказлива жена, приятелка на някакъв немец 
Adolf, който след смъртта си й завеща къща и 6000 франка. – 
разказва той на Ив. Шишманов. – Ней аз посветих някои от 
своите стихотворения. Тя ме наричаше лорд, защото всякога 
носех сукнени рединготи. Но тоя „разгулен” живот не ми пре-
чеше усърдно да се занимавам и с литература.4 

По поръчка на губернатор Акимов, Иван Вазов пише фар-
са „Михалаки чорбаджи”. Поводът за първия му драматически 
опит е литературно-музикална вечеринка с благотворителна 
цел, за която младшият чиновник трябвало да напише някоя лека 
пиеска. По-късно уважаваният писател признава, че „Михалаки 
чорбаджи”, където всичко е фикция, е една слаба работа... На-
писана по поръка и много набързо, тя даде материал на някои 

3 През 2015 г., по повод 165 г. от рождението на Иван Вазов, бе възста-
новена паметната плоча на къщата, където е живял Иван Вазов в Русе 
на ул. „Духовно възраждане“ № 23.
4 Шишманов, И. Цит. съч., 100 – 102.
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мои злобни критики...5. През втората половина на 1878 г. в гра-
да се открояват значими събития в обществения живот, заради 
които губернаторът, предполагам, би възложил написването на 
литературна творба. Едното е в края на месец август, когато са 
организирани бляскави тържества по повод рождения ден на ру-
ския император. По улиците се изграждат арки, окачват се зна-
мена, дюкяните са украсени с венци, свири военната музика на 
хотел „Исляххане”, на всред в двора на хотела имаше направена 
една картина, която представляваше вапор военен, да се виж-
даха и топове, а на 30 август е балът в чест на руските по-висо-
ки чинове.6 В. „Българин” съобщава, че на 28 ноември е основан 
руско-български клуб, който на 6 декември организира първий 
танцовалний вечер, където присъстват 8 българки, 6 рускини и 
100 мъже.7 Възможно е на едно от тези събития да е играна за 
първи път и комедията „Михалаки чорбаджи”. 

В Русе Иван Вазов завършва третата си стихосбирка – „Из-
бавление”. Започната в Свищов, поетичната хроника на драма-
тичните събития от Руско-турската война (1877-1878) в много 
силна степен повлиява върху представите и оценките на след-
ващите поколения за войната. В наскоро освободеният крепос-
тен град творецът вижда умилителна картина: Когато ги видях 
на улицата в Русе, че вървяха в строй, с тояжки на рамената 
вместо пушки, под бял пряпорец с червен кръст и пееха извест-
ната песен „Марш, марш, генералю наш!” и изразява емоцията 
си в стихотворението „На децата”. „Ода на император Алексан-
дър I” е написана през 1877 г. и e посветена на пристигането 
на руския император в Букурещ. Преди да я напечата, Вазов я 
прочел на Марин Дринов в Русе, който я намери много хубава 
и прави някои бележки, с които Вазов не се съобразява.8 Обща-
та идея на поетичните творби, включени в стихосбирката „Из-

5 Пак там, с. 271.
6 Обретенов, Н. Дневници и спомени 1877 – 1939. С. 1988, с. 222, 230, 
232.
7 В. Българин, г. 2, № 117, 21 дек. 1878.
8 Шишманов, И., цит. съч, с. 228.
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бавление”, е израз на русофилските убеждения на поета по това 
време, които към края на XIX в. вече отстъпват пред любовта 
му към отечеството и верността му към националния идеал за 
етническо обединение.9 

Подигравателното стихотворение „Графу К.” е отпечатано 
в следващата стихосбирка „Майка китка”. Както сам признава 
поетът, то е посветено на граф Кутузов, който е един сприхав и 
злобен човек и е постоянно в натегнати отношения с Вазов. Зъл 
си графе, зъл си много// Упорит си, твърдоглав// Но ако разсъ-
дим строго,//Имаш право: ти си граф! Включено е в романа 
„Нова земя”, в който писателят описва първите прояви на поли-
тико-обществения живот в току-що освободената България 
и новите веяния в новите нрави. В лицето на Стремски избрах 
себе си – разказва Вазов. – Впечатленията си от града Русе 
и от тогавашното русенско общество и особено от интели-
генцията съм предал в писмото на графа Марузина. Описах в 
„Нова земя” и живота в канцеларията на губернатора. Всичко, 
каквото казвам тук, е вярно или presgue. Генералгубернаторът, 
който в романа се крие скромно под буквата А., е генерал Аки-
мов. По-малко вярно от генерала Акимова съм описал началника 
на канцеларията графа Марузина. В действителност той се 
казваше граф Кутузов... За жалост, критиката, сякаш по един 
заговор, нападна „Нова земя” най-безпощадно. Тия хули силно 
ме оскърбиха и обезсърчиха, защото аз намирах и намирам и 
днес, че като историко-битов роман „Нова земя” стои може 
би по-долу от „Под игото”, но го надминава като художестве-
но произведение.10

В стихосбирката „Майска китка” (1880) са включени, спо-
ред самия автор, двайсетина еротични и несръчни стихотворе-
ния. Майка му го е порицала люто, издателят Хр. Г. Данов е ква-
9 Радева, В. Какво отговаря дядо Вазов, когато Русия нарича България 
„Юда”? Патриархът на родната литература обявен за „великобългар-
ски шовинист“, отказал да сведе чело пред „освободителите“. https://
faktor.bg/bg/articles/mneniya/lacheni-tsarvuli/kakvo-otgovarya-dyado-
vazov-kogato-rusiya-naricha-balgariya-yuda, дек. 2020 г.
10 Шишманов И., цит. съч, с. 267. 
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лифицирал „Китка” като доста разпасана.11 Тук се срещаме с 
две Вазови любимки от турски произход – Кямиле и Фатма. Баба 
Съба сериозно се ядосала и не можела да прости на сина си, че 
е възпял проклетата читакиня от шантан в Русе. „В русенский 
театър” поетът се възхищава на нежната Сийка, но от текста не 
става ясно дали е присъствал на някой от спектаклите. Първото 
театрално представление, след като руските войски вече са влез-
ли в Русе, е организирано в полза на пострадавшите българи в 
заточение от 1876 г. и от Руско-турската война”. На 25 юни, 
неделя, 1878 г. в салона на хотел „Исляххане” се играе „Невенка 
и Светослав” от Константин Величков.12 Пиесата е последната 
постановка на възрожденското читалище „Зора”, преди да пре-
крати дейността си през февруари 1876 г. На два часа в неделя би-
летите бяха се свършили – пише в. „Българин”, – а любителите 
непрестанно идеха и ако салона на „Исляхането”, гдето стана 
представлението, беше голям, то многобройната публика не би 
оставила нито едно място незанято... че ако това представле-
ние да не беше извънредно добро, то, като за първи път, стана 
доста задоволително и русенските младежи не трябва освен 
да се надеят за по-добър успех във второто и трето опитва-
не. Това представление различаваше за нас от други български 
представления, които сме виждали, в туй именно, че за първи 
път ний гледаме български актриси на сцена. Това трябва да 
считаме първа крачка на женский пол в пътя на свободата и 
равенството, която образованите народи се трудят да дадат 
на жената. Вървежа на представлението не беше без погреш-
ки, но имаше и някои добри неща, които ги покриват, с твърде 
малки изключения ролите се изиграха доста добре...13

11 Зографова, К. Любовният Вазов. http://www.svobodata.com/, дек. 
2020 г.
12 Обретенов, Н. Дневници и спомени..., с. с. 211, 212.
13 в. Българин, г. І, № 65-67, 29 юни 1878, с. 3. Преди Освобождението 
женските роли в рускушкия театър се изпълняват от жени-актриси – 
Мариола Хаджистанчева, Петрана Обретенова, Величка Иванова, тук 
гастролира и Тодорка Миразчийска – Дългата коса.
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По това време Русе е най-големият град в Княжество Бъл-
гария. От 70-те г. на ХІХ в. реално е дипломатическата столи-
ца на предосвобожденска България: тук са открити консулства 
на Австро-Унгария, Русия, Прусия (Германия), Англия, Италия, 
Белгия, Франция, Холандия, Гърция, САЩ. Динамично разви-
ващият се град с оживено пристанище и удобни транспортни 
връзки със Западна Европа, привлича лидерите на българското 
национално-освободително движение, които живеят в емигра-
ция. Тук се установяват: търговецът и член на Българския рево-
люционен комитет Димитър Ценович, родственикът на Георги 
Раковски – Никола Балкански, участникът в четата на Х. Ди-
митър и Ст. Караджа и в Сръбско-турската война Христо Ма-
кедонски, хаджи Васил Николов от Карлово, другар на Васил 
Левски. Тук Панайот Хитов си купува къща, където живее със 
семейството си, пише късния вариант на спомените си и умира 
през 1918 г. Освободен от румънския затвор, през 1884 г. в Русе 
пристига и Филип Тотю.

На 8 юни 1878 г. в родния дом от заточение се връща Ни-
кола Обретенов. Захари Стоянов също вече е напуснал родния 
Медвен, настанил се е в дома на Баба Тонка в очакване да се 
завърне от Москва малката ѝ дъщеря и бъдеща негова съпруга 
Анастасия, тук започва да пише „Записки по българските въс-
тания” и издава, заедно с Тома и Георги Кърджиеви и Димитър 
Маринов, в. „Работник”/„Братство”. Завърнал се в родното Тър-
ново, на гости идва и Стефан Стамболов. Бившите революцио-
нери и апостоли се събират в дома на дунавския бряг, а Никола 
подробно описва ежедневието им в своя дневник. Днес като се 
върнах от работа, казаха ми в дома, че Каравелов дошъл от 
Търново – пише на 22 август Никола. – Идвал да ма търси. Щял 
да заминава за Букурещ. …На 27 август, неделя, Каравелов се 
връща от Букурещ.14 

При тези минавания на Каравелов през Русе се подновяват 
и срещите му с Иван Вазов. Познанството им е от преди две го-
дини. И двамата посещават кафене на ул. „Поду Могушой” в Бу-

14 Обретенов, Н. Дневници и спомени... с. 230.
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курещ, където се събират Стефан Стамболов, Олимпий Панов 
и други български революционери-емигранти. През юли 1877 г. 
Каравелов пристига в Търново с цел да подготви пренасянето на 
печатницата си и да продължи издаването на научно-популярно-
то издание „Знание”. По негова инициатива, на 17 август 1877 г. 
е основано първото в България Славянско благотворително дру-
жество. Вазов си спомня, че през лятото и есента на 1878 г. бив-
шият председател на БРЦК го посетил в губернаторската кан-
целария. Контактите между двамата творци зачестяват, когато 
Любен и Наталия Каравелови се преместват в Русе, наемат къща 
в непосредствена близост до братовчедите Никола и Константин 
Доганови, семейство Обретенови и както бе споменато по-го-
ре, до квартирата на Иван Вазов. Двамата творци водят дълги 
разговори за литература, обсъждат творчески планове. Тук имах 
голямо щастие да се запозная по-отблизо с Любен Каравелов, 
който за жалост, поради напредналия туберкулозен процес па-
зеше повече леглото. Любен обичаше да приказва с мене за ли-
тература, ценеше ме като поет и ми предложи да стана редо-
вен сътрудник на едно списание, което проектираше да издава 
в Търново. Аз се съгласих охотно, но скоро Каравелов почина.15 
Често идва и Баба Тонка, която помага на Наталия Каравелова в 
грижите за болния ѝ съпруг, както и братовчедите Никола и Кон-
статин Доганови. Съпругата на Никола Доганов – Стоянка из-
пълнява предсмъртното желание на писателя – след кончината 
му пътува, заедно с едногодишния си син Александър до родна-
та Копривщица, за да посети възрастните му родители – Стойчо 
и Неделя Каравелови.

На 26 юли, сряда, Обретенов пише в дневника си: Аз, 
Стамболов, Заимов и Парго [Захари Стоянов – бел. В.А.] раз-
исквахме много неща по въпроса на нашите комитетски рабо-
ти в 1875 – 1876..., а най-големият въпрос беше дали трябва да 
са извадят на литография портретите на апостолите, които 
минаха на 1876 от Влашко в България.16 Те подготвят прошение 

15 Шишманов, Ив. Цит. съч.
16 Обретенов, Н. цит. съч., с. 218, 220.
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до княз Дондуков-Корсаков за освобождаването на останалите в 
малоазийската крепост Сен Жан д`Акр17 заточеници, участници 
в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, сред които е и 
Ангел Обретенов. Подписки със същото искане до руския гу-
бернатор са изпратени от Свищов и Тулча и през октомври, след 
десетгодишно заточение, са освободени Ангел и другарите му 
от четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Но животът на 
революционерите, участници в Априлското въстание и в Боте-
вата чета, излежали различни присъди, е труден – гражданското 
руско управление в освободените земи не назначава бивши за-
творници и обрича много от тях на мизерен живот. Борили са се 
за свободата на родината, жертвали са живота си и когато целта 
е постигната, те се чувстват отхвърлени в новите политически 
реалности. Песимистично завършва дневникът на Никола в края 
1878 г. – двамата с брат си Ангел са без работа, хранят се с ри-
бата, която ловят в Дунава: ...Седем месеца почти как съм се 
върнал от заточение, без да бъда турен на някоя служба... Ко-
гато трябваше да са ходи с тайни страхове, тогава всеки та 
уважаваше, а днес всеки ти казва, луд си бил, че си ходил.18

Тази заран [21 януари 1879 г. - бел. В.А.] дойде г-жа Ната,  
на Каравелова жена му, в дома и каза, че понеже Каравелов е 
много болен, затова да отиде майка ми в тях и в случай че умре, 
да ѝ помага. Къде обед си дойде майка и каза, че Каравелов е 
свършил вече.19 По-надолу Обретенов описва приготовленията в 
града за първото държавно погребение след освобождението – 
по улиците, откъдето ще премине траурното шествие, са спусна-
ти черни знамена, българи, чехи, сърби, черногорци, руси и други 
славяни придружиха тялото на Каравелова до последното му 
жилище. 

Погребението му, на което присъствах – разказва ИвА 
Вазов, – се извърши много тържествено, при голям наплив на 

17 Крепостта е разположена в северната част на залива на Хайфа (ста-
ро име Акия).
18  Пак там,с. 257. 
19 Пак там, с. 262.
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българи и руси. На гроба му се държаха няколко пламенни речи. 
Най-съдържателната... каза един руски офицерин, дошъл на-
рочно от някакъв далечен край на България да вземе участие в 
скръбното тържество. Говори и Тодор Хаджистанчев, който 
се обърна към присъствуващите с думите „Славний сборе!”. 

Не съществуват никакви сведения за контакти между до-
бре платения чиновник на руска служба и бившите революцио-
нери, на които Временното руско управление отказва каквото и 
да било назначение. Писателят с 1000 рубли годишна заплата 
е в центъра на обществения и светския живот в Русе, неговата 
социална среда е твърде различна от битието на гладуващите 
бивши бунтовници. Н. Обретенов (за около месец) и Захари Сто-
янов с 300 гроша месечна заплата, са назначени за кратко в мит-
ницата. При честите си гостувания в Русе Ст. Стамболов също 
не осъществява контакт със стария си познайник от Букурещ. 
Двамата са били членове на Българския централен благотвори-
телен комитет (БЦБО) и дори за кратко живеят заедно в една 
тъмна влажна стая, в която тараканите пъплеха по леглата... 
Отношенията ми със Стамболова бяха най-приятелски – спо-
деля Вазов. – Той виждаше в мен поета и ме отличаваше със 
зачитането си, сам поет. Четеше ми революционните свои 
стихотворения.

Любопитни подробности за приемането на Стамболов за 
член на комитета се съдържат отново в спомените на писателя, 
записани от Ив. Шишманов: На 1876 година, през юни, аз бях 
член на букурещки комитет. Бях препоръчан за такъв от Олим-
пия Панов, подпредседател, ако не се лъжа, на тоя комитет. 
Олимпия Панов ме срещна един ден, като вървях полугладен, 
дрипав и немил-недраг, из една улица, запозна се с мене, каза 
ми няколко ласкави думи за стихотворението ми „Борът“ и ми 
каза, че ще ме представи на комитета, за да бъда приет за 
член. След два дена аз бях въведен в канцеларията на комитета, 
радушно посрещнат от членовете му и от председателя му Ки-
рияк Цанков. Канцеларията бе тогава на една от главните ули-
ци на Букурещ, доста богато наредена. Кирияк Цанков ми на-
прави силно впечатление със своя европейски лъск и обноски на 



110

истински джентлимен. Владеещ прекрасно френския и немския 
език, близък с политическите румънски кръгове, умен и красно-
речив, той беше единственият човек, който можеше достойно 
да представлява и ръководи дейността на комитета. Остали-
те членове, бивши руски студенти или емигранти… но аз ще 
се отдалеча, а искам да говоря за Стамболова. Стамболов не 
беше член на комитета. Чувах за него, че отскоро е пристигнал 
в Букурещ, не го познавах лично; но името му часто се чуваше. 
Той имаше вече обаянието на революционен герой. Избягал след 
дълги премеждия от България, след неуспешното революцион-
но движение в Стара Загора през 1875 г., подигнато от него, 
той сега се скиташе из Букурещ, другарувайки със свои познати 
хъшове, които поддържаше, както чувахме, със средства, не-
известно отде получени. Ставаше често дума да бъде приет и 
той в комитета. Но да си призная: мнозинството от членове-
те по причини, неизвестни мене, не бяха разположени да видят 
Стамболова в средата си, особено Кирияк Цанков бе против 
това. На лични ли неприязнености, или на други причини се дъл-
жеше това хладно държане към Стамболова, не си спомням. 
Сам Стамболов дваж чрез свои хора бе изразил желание да вле-
зе в комитета, но не бе удовлетворен. Един ден, във време на 
заседанието, влезе Висковски, член на комитета, сподирен от 
едно момче с малък ръст, с мургаво кръгло лице, с едвам поболи 
мустаци, с блестящи черни очи, които сякаш стреляха мълнии. 
Тоя неожидан гост смути повечето от членовете, разисква-
нията се прекратиха. Сред насталото стеснително мълчание 
Висковски ни извика със своя звучен, остър глас: „Господа, да 
ви представя нашият герой господина Стамболова. Предлагам 
ви и моля да бъде приет за наш другар!” Тия думи бяха приети с 
ръкопляскания, искрени от някои, неволни от други. Всички при-
еха. Всички застискаха приветливо ръката на момъка. Той не 
даде вид, че е много поласкан от тая чест, стрелна горд поглед 
към присъствующите и зае мястото си при другите членове. И 
погледа на Стамболова, и държането му, спокойно и достолеп-
но, и откъслечните умни и живи фрази, изречени с един тънък, 
почти женски глас, по особено блестящия и самоуверен поглед 
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свидетелствуваха, че имахме в средата си человек със силен за-
поведнически дух. Когато заседанието се свърши и членовете, 
както и Стамболов, излязоха, аз чух Кирияка Цанков, цял почер-
венял от гняв, че говореше на задържания от него Висковски:  
„Но как си позволихте тъй, без предупреждение?” А Висковски 
му отговори: „Ние не можехме повече да отказваме на Стам-
болова: на улицата чакаха куп хъшове, готови по един знак негов 
да нахълтат тука и да разгромят всичко! С тоя човек шега не 
бива…”. Скоро неговото участие направи заседанията оживе-
ни, даже бурни… Комитетът имаше за главна цел да спомага с 
парични средства, пращани от Московския славянски комитет, 
доброволците, които изпращаше за Сърбия след избухването 
на Сръбско-турската война. Стамболов настояваше от тия 
пари да се спомагат и хъшовете, негови приятели и привърже-
ници, които все се тълпяха на улицата кога имаше заседание. 
Донейде си той бе удовлетворяван…

Видно е, че Вазов не е посещавал дома на Баба Тонка, ни-
кога не е надниквал в скривалището, което така детайлно оп-
исва.20 В спомените си Никола Обретенов образно разказва за 
родния си дом, превърнал се през 70-те г. на ХІХ в. в убежище за 
апостолите на свободата. Къщата е „… с широк двор и на самия 
дунавски бряг. Портата ни беше на дъното на една уличка…, 
и се отиваше право към брега, който беше висок около 20 ме-
тра и се наричаше „Тиховия бряг”. Тук се разширяваше двора 
ни с голяма градина. На дясната страна…, беше по-голямата 
ни къща, с четири стаи, кухня и два входа… [тя] беше по оно-
ва време почти единствената самостоятелна къща, която се 
даваше под наем. Срещу нея…, през около 10 метра… бяха на-
редени една до друга стаите, в които живеехме ние. Първата 
стая беше гостна…, втората беше спалня, в нея под дюшеме-
то бяхме изкопали скривалището…, третата беше кухня. От 
тази стая се излизаше на един сайвант… От същия сайвант се 
излизаше в по-малък двор към брега, с портица към девическо-
то училище. През тази портица минаваха у нас всички подо-

20 Антонова, В. Баба Тонка – портрет в сепия..., с. 112 – 115.
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зрителни личности… Към Дунава имахме направена пътека по 
брега със стъпала и по нея свободно можеше да слизаме до Ду-
нава и да се качваме до дома. Това положение на къщата много 
ни помагаше…”.21 Разказът му допълва един от многобройните 
гости – Стоян Заимов. Направило му е впечатление, че дворът 
е с форма на неправилен осмоъгълник, където се мъдри кладе-
нец с дървен капак и околовръст е „обрасъл с кичести и доста 
високи акации. Източната му част е покрита с разни овошки, 
сливи, круши, дюли, ябълки-киселици и др. Между овошките – 
лозови главини (повече от сто лози). Понеже брегът е стръмен 
и висок около десет метра, то и владетелят му не е намерил 
за нужно да го загради. В един от западните ъгли на двора е 
прикачена дървена вратичка… и по една стръмна и лъкатушна 
пътечка се слазя на самия Дунав”.22 

Художествената условност в „Немили-недраги” позволява 
на автора да гради внушението, че неизвестните на историята 
хъшове са достойни да се срещнат в паметта на поколенията с 
големите герои на България. Редом до Левски, в този неестест-
вен мъжки свят, в който няма място нито за бащи и майки, нито 
за съпруги и деца, епизодично се появява единственият жен-
ски персонаж – Баба Тонка.23 В първото издание на повестта тя 
носи името баба Рада. Така я нарича военният кореспондент на 
в. „Русский мир” Стефан С. Бобчев в най-ранния биографичен 
разказ за нея – „Бабушка Рада” (Из воспоминаний болгарина – 
ополченеца)” (1879). След Априлското въстание семейство Об-
ретенови е много популярно в Румъния, дори възниква идеята 
да се напише биография на цялата фамилия. В средите, в които 

21 Обретенов Н. Спомени..., с. 100 – 101, 114.
22 Заимов, Ст. Миналото. Очерци и спомени из деятелността на тай-
ните революционни комитети от 1869 – 1877 г. Пловдив, 1898, т. 2, с. 
10 – 12; Сиромахова, Ж. Къщата на Баба Тонка Обретенова. В: Музеи 
и паметници. кн. 2, 1964; в. Дунавска правда, бр. 236, 5 окт. 1964 г.
23 Налбантова, Е.  „Немили-недраги“ или автентичният образ на една 
илюзия. https://liternet.bg/publish2/enalbantova/nemili-nedragi.htm, дек. 
2020 г.
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Иван Вазов живее в Букурещ, също е чувал за бунтовното се-
мейство отвъд Дунава. За да внуши допълнително чувство за 
истинност на разказаното и да уплътни атмосферата на автен-
тичност в следващите издания на повестта, писателят нарича 
своята героиня с истинското ѝ име – Баба Тонка. „Немили-нед-
раги” е разказ за пътя на неколцина мъже от подземието на една 
кръчма до върховете на една планина, в който за кратко се по-
явява единствената жена, символ на Майката – закрилница, без 
обаче да е разгърната като художествен образ. 

В Русе прекарах няколко месеца, но поради болест бях 
принуден да напусна града – завършва разказът на писателя за 
краткия му престой в града. Страдащ постоянно от треска, 
аз се обърнах за консултация към двама български лекари, нем-
ски възпитаници. След като ме прегледаха грижливо, те почна-
ха да се съвещават по немски, без да подозират, че разбирам. 
Като чух, че са засегнати и двата ми дроба („auf beiden Seiten 
attakiert“), аз се уплаши да не би да е това начало на туберкуло-
за и реших да напусна Русе, тоя град, винаги пълен с прах и ми-
азми (зарази – бел. В.А.). За щастие тъкмо по това време беше 
дошъл в Русе Марин Дринов, тогава министър на просветата, 
и предложи да отида при него като началник на отделение или 
в Берковица като председател на Окръжния съд. Аз разпитах 
за Берковица и като узнах, че е планински градец, реших да оти-
да там и си дадох оставката”. На 6 март 1879 г. Вазов напуска 
Русе.

Бегъл спомен за престоя на Вазов в родния ѝ град споделя 
след години с Ив. Шишманов Екатерина Каравелова. Тя разказ-
ва, че „като малко момиче виждала Вазов в Русчук. Тогава той 
служел в канцеларията на губернатора и носел някаква унифор-
ма. Бил известен вече като поет на „Борът”, но иначе някакво 
особено впечатление не ѝ бил направил”.24

По-късно, с лекотата и финеса на талантлив творец, Иван 
24 Шишманов, И. цит. съч., с. 169. Приема се, че първата поетична 
творба на Иван Вазов е „Борът”, датиран от автора „1870, септем-
ври 21, Сопотския манастир“. Отпечатано е в Периодическо списание 
през 1872 г. 
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Вазов развежда читателя из ежедневието на Русе в първите 
месеци след Освобождението, примесвайки битовите сцени с 
прекрасни природни пейзажи във втория си роман „Нова земя” 
(1896). Нощта беше безлунна и прохладна. Звездното небе сто-
еше високо над заспалата природа. Околните хълмове се черне-
еха и показваха като планини. В една непроницаема далечност, 
през тъмний Дунав, блещяха разсипани на един куп светлинки – 
там беше Гюргево. Из кривите пътеки на градината, хвърли-
ли шалове на плещи, се разхождаха жени и девойки. Куп мъже 
извън градината се разговаряха с чести смехове. Писателят 
наблюдава как на танцувалната вечеринка пристигат с файтони 
дами в изящни бални дрехи, с голи рамена и с кавалери в чер-
ни рединготи – някои във фракове, – вихърът на валса беше в 
разгара си,… пълно възпроизвеждане европейските удоволст-
вия в един град едвам вчера излязъл из мрака на един варварски 
режим... Русе [е] не само столица на Дунавската област, но и 
център на европейска културност.

*   *   *
И до днес повестта „Немили-недраги” е сред най-популяр-

ните произведения от своята епоха и заема традиционно място 
в българското образование. Сам Вазов драматизира творбата си 
със заглавие „Хъшове” (1894), която не слиза от афиша на бъл-
гарските театри. Пиесата е филмирана в сериала „Хъшове” през 
2009 г. 

И докато „Хъшове” е емблематично заглавие на българския 
театър, ще бъде жив и митът как Левски се укрива в скривали-
щето в дома на Баба Тонка в Русе. 
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Лечение на болното човешко тяло през Късното 
средновековие и Ранното Възраждане до времето на 

Академичната медицина (Пловдив, 17 – 19 в.)
д-р Ирена Янчева, гр. Пловдив

Народните лекарственици от Късното средновековие пред-
ставляват съществена неотделима част от общата книжовна про-
дукция, сътворена през периода на Прехода, и притежават глав-
ните тенденции на нейното развитие. Литературата на Прехода, 
наречен още Ранно възраждане или Предвъзраждане, обхваща 
времето от ХVII до първите две десетилетия на ХIХ в., което 
се характеризира с постепенно преминаване от старобългарски 
към новобългарски език и литература.1 С оглед на своя произход 
народните лекарственици се доближават до сборниците със сме-
сено съдържание. Приликите се проявяват в следните аспекти: 
авторство, вътрешна структура, цели на създаване и методи на 
разпространение, слушателска или читателска аудитория, съхра-
няване на ръкописната традиция, както и на преводаческия, пре-
писваческия и компилативния стил на изложение. „Четивният” 
тип сборници се съставят главно въз основа на познавателните 
или естетическите интереси на съставителите и на читателите. 
Възникват, за да задоволят обществени нужди, но са предназна-
чени за индивидуална, извънцърковна употреба; често при тях 
съществува едно устойчиво „ядро” от съчинения, около което 

1 Виж: Леков, Д. Литература, общество, култура. П., 1996; Писател – 
творба – възприемател през Българското възраждане. С., 1988; Бъл-
гарска възрожденска литература. Проблеми, жанрове, творци. С., Т. 1. 
1988, Т. 2. 1988; Петканова, Д. Приемственост между Стара и Нова 
българска литература. – Литературна мисъл. 1982, кн. 6, с. 3 – 11; Ста-
робългарска литература. Част Първа. С., 1986, с. 16 – 18; Ангелов, С. 
Б. Съвременници на Паисий. С., Т. 1. 1963, Т. 2. 1964; Български кни-
жовници от 17 в. – Литературна история. 1977, кн. 1, с. 28 – 43; Ди-
неков, П. Българската литература през 17 в. – Литературна история. 
1977, кн. 1, с. 5 – 15; Господинов, Д. Жанровата трансформация като 
механизъм за литературната еволюция. – Литературна мисъл. 1991, 
кн. 9, с. 18 – 34; Иванова, К. В началото бе книгата. С., 1983.
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са налице различни текстове в подвижен състав”.2 Сборниците 
със смесено съдържание са неустойчиви по състав и достъпни 
за възприемателите, не са обвързани с богослужебни нужди, те 
са близки до народните среди и низшето духовенство; предназ-
начени са да просвещават и направляват поведението на тяхната 
аудитория, изпълнявайки дидактично-познавателна функция – 
дават знания за различни области от живота, природата, истори-
ята и т.н.; обединяване на съставящите ги произведения в цикли 
според тематичен принцип.3 Именно тези белези ги сродяват с 
лековниците, които от своя страна съдържат принципи на диаг-
ностика, описания на симптоми, рецепти за разнородни заболя-
вания и предписания по ветеринарна медицина, метеорология 
(обредни практики за настъпване на дъжд при суша), съвети 
по градинарство, фокусничество (вълшебства), молитви, диети 
(хранителни режими), успоредно с което оставят възможност-
та постоянно да бъдат допълвани или видоизменяни с актуална, 
общополезна и практически нужна за времето си информация 
при следващите преписи. Доказателство в тази посока е нали-
чието на най-стария запазен медицински паметник, писан на 
старобългарски език – глаголица, в старобългарски псалтир от 
Х-ХI в., който се съхранява в библиотеката на манастира „Св. 
Екатерина” на Синайския полуостров.4 Медицинските рецепти 
за лечение, наречени „Цяровете на Св. Козма”, са част от общо-
то съдържание на паметника Псалтир на Димитри Олтарник – 
145 листа текст, възникнал в средата на православния духовен 

2 Петканова, Д. Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. 
С., 1992, с. 399 – 400; Виж: СбНУ, кн. XXII – XXIII, дял III. Приро-
донаучен. 1906 – 1907, с. 1 – 106; Стара българска литература. Т. 5. 
Естествознание. С., 1992, с. 270 – 287, 469 – 476
3 Петканова, Д. Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. 
С., 1992, с. 401 -402
4 Велчева, Б. Новооткрити ръкописи в Синайския манастир „Св. Ека-
терина”. – Старобългаристика. 1988, кн. 3, с, 126 – 129; Виж: Стара 
българска литература. Т. 5. Естествознание. С., 1992, с. 270, 469 – 470.
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клир. Те наследяват предходната традиция5 и доказват, че не мо-
гат да съществуват напълно самостоятелно до края на ХVI в. 
До тогава официално възприетото и утвърдено медицинско зна-
ние за приготвянето на лекарства, устройството на човешкото 
тяло, същността и предназначението на човека, неговото раж-
дане и умиране, приемането на природосъобразни храни в съ-
ответствие с добрата му физическа кондиция през различните 
сезони, съпоставките между болно и здраво тяло, възгледите за 
лечителите и техните действия е под контрола на църквата и ви-
наги се намира главно в съчинения с енциклопедичен характер 
с ограничен кръг на разпространение сред специализирана или 
подготвена аудитория. Тук средновековната фармакология раз-
крива използването почти изцяло на българската флора и фауна, 
външното третиране на тялото, външното знание за човешката 
анатомия – лице, ноги, глава, уши, стомах, венци и т.н., външно-
то наблюдение на болестотворните признаци, успоредно с което 
прилага проверени чрез практическия опит природни елемен-
ти. Изключение прави една единствена рецепта от арабски про-
изход, постъпила вероятно при взаимните контакти и влияния 
на Малоазийския полуостров – налагане със сяра на рани с цел 
пресушаване, заздравяване и ликвидиране на по-нататъшната 
инфекция. За откривател на тези целебни свойства се счита Ави-
цена (Абу-Али ибн-Сина).6 Лечебните практики и рецепти се ус-
тановяват върху човек, дете и кон при пълно отсъствие на жена-
та. Православният верски мироглед е загатнат непряко: от една 
страна това е характерът на сборника и съответното авторство, а 

5 Виж: Стара българска литература. Т. 5. Естествознание. С., 1992, с. 
167 – 171, 182 – 190, 208 – 210, 271 – 273, 370 – 374, 390 – 391, 437 – 
439, 441 – 442, 470 – 471. (Йоан Екзарх. Небеса. 23. За човека. 24. За 
удоволствията. 25. За сетивата.; Шестоднев. Описание на човешкото 
тяло. Умът и неговите отношения към сетивата. Ум и разсъдък.; Си-
меоновия сборник (Изборник от 1073); Немезий, Епископ Емески. За 
естеството на човека.; Разсъждения на Гален върху учението на Хи-
пократ.; Медицинско изкуство за всякакъв случай. 14 в.)
6 Радев, Р., Стефанов, И., Личев, А. Философите. Кратък речник. С., 
1992, с. 13 – 14; Виж: История на медицината в България. С., 1980
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от друга – недопускане на обредни практики с магико-езически 
произход и други действия от традиционната народна култура, 
които противоречат на християнските норми и етика.

Най-ранните самостоятелно появили се съчинения по на-
родна медицина са два народни лековника от Късното средно-
вековие. Те се разпространяват и прилагат сред пловдивския 
градски социум до времето на академичната медицина – втората 
четвърт на ХIХ в. Първият е направен в началото на ХVII в., 
писмото му е просто и слабограмотно, според езика – преобла-
даващо употребени диалектни форми, текстът е писан в Западна 
България.7 „Вторият е създаден към края на ХVIII в., почеркът 
издава автора като неопитен и полуграмотен човек. Според ези-
ка, който употребява – не държи едно наречие, не пише правил-
но много граматически форми, бихме могли да допуснем, че е 
бил биляр от гръцко или арнаутско потекло, който е обикалял 
всички български земи (морски сол, черно пипер, има форми 
както от Македония, така и от Източна България)”.8 Липсващи-
те страници не позволяват да бъдат открити точните названия на 
съчиненията или имената на техните създатели. Те са съставяни, 
многократно допълвани и преписвани в дълъг период от хора 
с различна езикова култура, употребяващи често множество 
арабско-турски и гръцки заемки и влияния, съпроводени с раз-
нородни диалектни наименования.9 Именно употребата на из-
точно диалектно наречие, примесено с гръцка и турска лексика, 
представя достатъчно съществени основания за твърдението, че 
Вторият Народен лекарственик – създаден през ХVIII в. намира 
действително приложение при лечение на човешкото тяло в град 
Пловдив преди времето на академичната медицина.

Настъпилите промени в книжовните паметници от края 
на ХVI и началото на ХVII в. не остават чужди и за текстовете 

7 СбНУ, кн. XXII – XXIII, дял III. Природонаучен. 1906 – 1907; Ста-
ра българска литература. Т. 5. Естествознание. С., 1992, с. 471 – 475, 
273 – 286.
8 Пак там
9 Пак там
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по народна медицина. Авторите на лековници създават рецепти 
и медицински съвети чрез лично, пряко наблюдение или чрез 
постъпила свидетелска информация. Те изповядват жив инте-
рес към съвременността, истинността и практиката на действи-
телния живот. Повсеместно започва да се използва говоримият 
народен език, който заменя вече трудно разбираемия старобъл-
гарски. Книгите излизат постепенно от сакралното време и 
пространство на църквата или манастира, престават да бъдат 
изцяло обвързани с богослужебните ритуални практики и раз-
ширяват своя кръг на разпространение сред народа. Новобъл-
гарският език подпомага рецепцията на този вид знание вече не 
само сред тясна, специализирана или строго професионална ау-
дитория. Той изиграва решаваща роля за неговата достъпност и 
приложимост от различни слоеве на населението. Не малка част 
от творбите се създават извън църковните стени от книжовни-
ци, светски лица – граматици, даскали, занаятчии, селяни или 
от нисшето духовенство – селски свещеници и др., из селата и 
градовете.10 Успоредно с религиозния мироглед настъпва ново 
отношение към човека и човешкото тяло от настоящето. 

Народните ликовници представят вярна информация за на-
родния бит, за нивото на просвета за личностна, семейна или 
общностна хигиена. Авторите изповядват искрено отношение 
и стремеж към диалогичност спрямо читателя или слушателя, 
интересуват се от неговите конкретни необходимости, търсят 
полезното и актуалното заедно с част от съхранената традиция. 
Демократизацията на съдържанието, стила и езика, свобода-
та при превода, простотата и достъпността на изложението са 
едни от главните черти за времето на ХVII и ХVIII в.11 Същест-
вено влияние върху цялостния облик на словесната продукция 
изиграват гръцките и руските печатни книги, които се разпрос-

10 Ангелов, Б. Български книжовници от 17 в. – Литературна история. 
1977, кн. 1, с. 28 – 43; Иванова, К. В началото бе книгата. С., 1983, 
с. 71, 164, 170 и др.
11 Динеков, П. Българската литература през 17 в. – Литературна исто-
рия. 1977, кн. 1, с. 5 – 15.
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траняват из целия Балкански полуостров. Преходът е бавен и 
неравномерен, новите идеи и форми се зараждат в лоното на 
традицията отначало като елементи, а след това се появяват нов 
тип произведения, бележещи нови тенденции, но те не измест-
ват изведнъж старите, а живеят паралелно с тях (своеобразни 
междинни смесени явления).12 Старото и новото са в своебразна 
симбиоза, често у един автор и в рамките на една творба, което 
през втората половина на ХIХ в. вече не ще бъде възможно.13 На-
родните лековници се установяват като твърде популярно и тър-
сено четиво сред българите, от края на ХVI до първата четвърт 
на ХIХ в. включително, успоредно с устойчивостта и жизне-
ността на дамаскините и сборниците със смесено съдържание. 
В тях светското съжителства заедно с религиозното, независимо 
дали то е от християнски или езически произход. Промените в 
социално-икономическото и духовното състояние на българите 
провокират изграждането на различни от предишните векове на 
османското владичество типове мисловност, оценъчен крите-
рий, вкусове, потребности, виждания за настоящето и възгледи 
за бъдещето – както при книжовниците, така и при читателите. 
Местата на битуване на съчиненията се разширяват, те придоби-
ват национално разпространение и значение, за което съдим от 
смесването на няколко диалекта.

Позицията на лечителя в народната традиция се разкрива в 
лековника-ръководство от края на ХVIII в. в следните аспекти: 
извършване на преглед; поставяне на диагноза, която включва 
определяне на симптомите и назоваване на болестта; предписва-
не на рецепти или препоръки; провеждане на лечение.

Късносредновековната диагностика съхранява методите от 
Ранното и Същинското средновековие, при които болестотвор-
ните белези се осъзнават чрез външно наблюдение на страдащия 

12 Петканова, Д. Приемственост между Стара и Нова българска лите-
ратура. – Литературна мисъл.1982, кн. 6, с. 3 – 11.
13 Пак там; Виж: Господинов, Д. Жанровата трансформация като ме-
ханизъм за литературна еволюция. – Литературна мисъл. 1991, кн. 9, 
с. 18 – 34.
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човешки организъм. Виждат се и се третират външните симпто-
ми на заболяването: пулс, сърцебиене, температура на тялото, 
цвят и количество на отходни продукти, следи се за хрема, бол-
но гърло, кашлица, цвета на кожата и езика, за това как протича 
сънят и др. Сродна е процедурата в Западна Европа през пери-
ода ХIII-ХV в., когато диагностиката се извършва най-вече въз 
основа вида на болния и изследването на урината му.14 Народ-
ният лечител допълва нужната информация посредством задъл-
жително провеждан разговор с болния. Този диалог се опира на 
конкретно определени въпроси към заболелия относно неговата 
възраст, какво е било състоянието му преди това, от колко вре-
ме има оплаквания, залежава ли се или не, изпитва ли треска 
или горещина, усеща ли болки в главата, корема, бъбреците или 
червата, чувства ли жажда или не, повръща или не, вземал ли е 
цярове и какви са резултатите от тях и др. Изборът на точните 
лекове с придружаващи ги предписания е заключителният етап 
от комуникацията между двамата. Частична промяна в диагно-
стиката настъпва, когато постепенно се изменя позицията на чо-
века в социума. Това са първите стъпки спрямо пълната изява 
на антропоцентризма през епохата на Възраждането. От пред-
ставените хора за лечение в „Цяровете на Св. Козма” от Х-ХI в., 
човек в мъжки род – дете – кон, в лековника от края на ХVIII в. 
вече присъстват равнопоставено нови фигури: човек в мъжки 
род – жени – малки деца – много болен човек – смъртно болен 
(„ще ли да умре, не ще ли”). Човешкият организъм се разкрива 
в различни състояния и нива на заболеваемостта, успоредно с 
неговата полововъзрастова принадлежност. Проведеният диалог 
с новите лица отбелязва необходимостта от знания и грижи за 
социално слаби и маргинални фигури от общността: родилки, 
умиращи, малки деца, бременни или болни жени. Тези процеси 
подпомагат натрупването на повече информация за отделни час-
ти от човешката анатомия, за прилагане както на универсални 
лекове, така и на специфични рецепти при критични ситуации. 
Започват да се описват симптоми и да се правят опити за лечение 

14 Женевиев Д’Окур. Животът през Средновековието. С., 2000, с. 113.
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на характерни женски заболявания, които по-рано са били табу 
за книжовността: наличие или отсъствие на месечен менструа-
лен цикъл, състояние по време на бременността, кръвотечения, 
придружаващи раждането, има или няма кърма майката за дете-
то, методи за облекчаване и ускоряване на раждането, третира-
не на болки и кръвоизливи след него, добиване на мъжко дете, 
общи наставления и др.

Обучението, което има народният лечител, за да извършва 
подобни практики и предписания, се получава вътре в общност-
та. Знанията се наследяват от предходните поколения, защото 
не е имало условия за получаване на високоспециализирана ме-
дицинска квалификация в съответните университети. Подобни 
характеристики на нашите народни лечители или знахари (врач-
ки) притежават и лечителите от Западна Европа през Късното 
средновековие – ХII-ХV в., където в селата някои жени, монаси 
и овчари се усъвършенстват в едно емпирично изкуство, в което 
природната дарба, наблюдателността и опитът, заедно с тайно 
пазени рецепти за мазила и чайове, се съчетават със заклинания 
и тайнствени обреди, а в градовете те обикновено са полудухов-
ни, полусветски лица.15

До втората четвърт на ХIХ в. по българските земи продъл-
жава да се прилага почти изцяло народната медицина, както в 
селска, така и в градска среда. Пловдив е един от примерите 
в този аспект. В лековниците се откриват редица показатели, 
свързани с градския бит и култура. Пространствените коорди-
нати и съответната мярка за време доказват, че тези съчинения 
са твърде добре познати и ползвани в големите градски средища 
през ХVII и ХVIII в. – Пловдив, Солун, Ески Заара, Одрин и др. 
Употребата на филджан – чаша за турско кафе, като мярка за 
течност; приемането на рецептурна смес с кафе; наличието на 
топоса на банята и препоръчаните процедури в нея; разделянето 
на една календарна година по месеци с точно фиксирани наи-
менования като мярка за време, които започват със септември 

15 Женевиев Д’Окур. Животът през Средновековието. С., 2000, 
с. 112 – 113.
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(1.09. – начало на Църковната Нова година в православието), за-
вършват с август и съпътстват природосъобразен диетичен хра-
нителен режим; разделянето на денонощния цикъл на 24 часа 
(24 сахата) като мярка за светско време в града; точното отбе-
лязване на един кръгъл час (1 сахат) като светско времетраене за 
престояване на цяр мазило; престояване на билки и други смеси 
по 24 часа определят конкретни времеви параметри, които са 
обвързани със структуриране на пространството от ХVI-ХVII в. 
нататък – голям градски площад, кафенета, пазарно-занаятчий-
ски център – чаршия с изградена висока часовникова кула близо 
до него, на която често е инсталиран звуков механизъм за отмер-
ване на всеки кръгъл час (зрителен и звуков ефект, вижда се и 
се чува на големи разстояния). Банята от своя страна говори за 
наличието на градска обществена баня или изградена в частен 
дом. 

Нахлуването на светски пространствено-времеви измере-
ния в народните лековници говори за началото на процес, при 
който започват да се формират и забогатяват нови търговско-
занаятчийски съсловия, да се възмогва стопански градът, да се 
променя все по-решително съзнанието, мисълта, предпочитани-
ята и ритъмът на човешкия живот. Той от своя страна започва 
да се обвързва все повече с пазара и стоково-паричните отноше-
ния. Времето на сезоните, съобразено с природата и аграрния 
цикъл на производство, придружено с обредното време (извън 
православното вероизповедание, регулирано от църковната кам-
бана) остават да преобладават в традиционната народна култура 
и селските общности (напр. призори, по пладне, по първи петли, 
по икиндия, надвечер, нощеска, по мръкнало).

Въпреки настъпващите промени, до 30-те години на ХIХ в. 
духът и методите на традиционната медицина са все още жизне-
устойчиви. Посредством някои медицински практики, застъпе-
ни в лековниците, обредното време и съответното пространство 
присъстват като наследство от древни магии, митологични вяр-
вания или езически религиозен мироглед. Изпълнението на тези 
рецепти или предписания е в унисон с външното третиране на 
тялото не само при преглед и диагностика, но и при изпълнение 
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на самото лечение. Приемането на цяр се извършва само външ-
но, тъй като хирургическите интервенции започват да се при-
лагат успешно едва през 40-те години на ХIХ в. от дипломирани 
лекари.16 Първият дипломиран български лекар е Марко Павлов, 
завършил образованието си през 1808 г. в Монпелие (Франция), 
практикувал в турската армия, град Пловдив и Търново.17 Болни-
ят маже тялото, пие, измива, посипва раната, налага, яде, държи 
в уста колкото може да трае, пие обилно (напоява се), изяжда 
разрешени и не изяжда забранени храни, прикадява, дъвче и 
гълта, завива се и спи, за да се сгрее, завива се през глава, капва 
в ушите, седи при огъня, пие да се изпоти, трие болното място 
много пъти (напр. устата), да върже отгоре лек.18 Прекалено сла-
би са знанията за това какви процеси протичат вътре в човешкия 
организъм и какво е неговото конкретно устройство в детайли, 
какви изменения настъпват след поглъщането на лекарствените 
смеси. Очакванията за произтеклите впоследствие оздравител-
ни резултати са от общ характер – напр. заминува. Загубата на 
усещане за болка е равносилно на видимо прекратяване дейст-
вието на болестта. 

Употребата на животински продукти в рецептите – овча 
жлъчка, кози рог на пепел, кръв от черна коза, еленов мозък, 
настърган еленов рог, говежда жлъчка, овнешки рог, свинско 
лайно, петльов гръклян, дървен червей, яйце от врана, таралеж, 
зъб от овца, що я вълк давил, козя кръв, гъша мас, части от заек, 
волски рог, кръв от щъркел, сухо лайно от вълк, кръв от кърлеж, 
кожа от заек, жив петел, раци, очи от елен, кучешки лайна, яйце 
от щъркел, черна кокошка, водна костенурка, черупки от раци, 
жлъчка от говедо, сухи конски лайна, яйца от гарга, мухи, копи-

16 Стефанов, В. Българската медицина през Възраждането. Биографии 
и трудове на бележити медици. С., 1980.
17 Стефанов, В. Българската медицина през Възраждането. Биографии 
и трудове на бележити медици. С., 1980, с. 142 – 143 и др.
18 Виж: Стара българска литература. Т. 5. Естествознание. С., 1992, с. 
273-287; СбНУ, кн. ХХII-ХХIII, дял III. Природонаучен. 1906-1907, 
с.1-106.
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то от черна крава, кучешка глава и др.,19 е в ярка противополож-
ност на ортодоксалните православни християнски религиозни 
норми на поведение и етика. От друга страна животинските 
продукти не представляват съвременно, модерно, качествено 
и резултатно средство за лечение. Книжовниците дамаскинари 
и създателите на сборници със смесено съдържание остро ос-
ъждат в своите съчинения начините за лекуване на болести с 
животински продукти, критикуват обредните лечебни практики, 
които се извършват от врачки, баячки, магьосници и билярки, 
магическите действия за отпъждането на болести и носенето 
на апотропейни амулети – за предпазване. За тях тези суеверия 
представляват отклонения от вярата, приближават се до ерети-
чените учения и действия, ширят се вследствие на невежество и 
липса на просвета. Лицата, извършващи магии или ползващи се 
от тях се третират като „противници Божии, безбожници, идо-
лопоколонници” от Никифор Рилски; те получават силата си 
да лекуват понеже са се предали на дявола и са антихристови 
ученици според Тодор Врачански; изписват се публицистични 
слова срещу магьосниците от Йосиф Брадати, а Теофан Рилски 
създава „Разказ за народни поверия”, в който укорява направата 
на подобни „смрадове” (смрадливи смеси) за пиене и мазане на 
болното човешко тяло.20

Животинските продукти, които представляват важни със-
тавки от приготвяните цярове – хапове, течности, мазила, каши, 
компреси и др., чрез баене и магически действия са извлечени 
от животни, които са част от митологичните символи на нашите 
предци от дълбока древност. Интересното в случая е, че тези 
продукти се употребяват и в средата на големия градски център 
до началото на ХIХ в. Вълкът, кучето и еленът са били обект на 
култова почит още от далечните праисторически, предхристи-
янски времена. Те присъстват във вярванията на нашите предци 

19 Стара българска литература. Т.5. Естествознание. С., 1992, с.273-
287.
20 Ангелов, Б. Съвременници на Паисий. С., Т. I. 1963, с.175, 179-180; 
Т. II. 1964, с.212-213, 225-227
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като свещени, тотемни животни. Вълкът (както и кучето от въл-
ча порода) е част от свитата на древните божества, свързани с 
погребалните церемонии. Той е този, който отваря пътя, символ 
на мъжество, храброст, справедливост и победа. Олицетворява 
преданост, бдителност и благородство. Той остава като свещено 
животно на Арес и на Аполон, атрибут на Хермес. Един своеоб-
разен пратеник, който подпомага осъществяването на връзките 
между небесните и подземните сили, както и пазител на грани-
ците между земния свят и този на отвъдното, придружител на 
мъртвите. Като посредник между живи и починали, между хора 
и божества, той притежава силата да унищожава враговете на 
закона и светлината. Образът на вълка е в пряка връзка с магията 
и народните представи за магическото превъплъщение „върко-
лак”. 

Еленът е животно с небесна, слънчева символика, което 
олицетворява огъня и зората на новия ден. Той често се свързва 
с Дървото на живота и познанието, с победата на доброто над 
злото, на духовното начало над материята. Изявява се като пра-
теник на божествени сили, предвожда божествени колесници, 
атрибут на Артемида. Рогата на елена крият необикновена ма-
гическа сила – те правят хората силни юнаци, предпазват от зли 
духове и болести.21

Образът на дивата коза/козел присъства в обредните прак-
тики и вярвания още от древността по нашите земи като све-
щено животно на Артемида и атрибут, и едно от превъплъще-
нията на Дионис. Сатирите от празничните Дионисови шествия, 
съхранени като Зимни мъжки маскарадни игри, са носили рога, 
крайници, опашки и бради на кози, представящи състояние на 
границата на реда и хаоса, на полу-кози и полу-човеци. Според 
преданията, козата е била също и свещено животно на Зевс, кой-
то е сукал от козата Амалтея. Нейната кожа е станала символ на 
закрила и покровителство, а рогът й – Рог на изобилието. Тя оли-

21 Стойнев, А. Българска митология. Енциклопедичен речник. С., 
1994, с.72, 111; Вж: Георгиева, И. Българска народна митология. С., 
1993.
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цетворява сила и мъжественост, жизненост и творческа енергия, 
плодородие и изобилие. Козият рог се възприема в народната 
медицина като утвърдено апотропейно средство при родилки в 
периода до 40-ия ден след раждането.22

В митологичното мислене петелът е слънчев символ, оп-
ределя частите на денонощния цикъл, предпазва от зли сили, 
свързва се винаги с усвоеното от човека културно пространство, 
в което той е защитен от болести, вредоносни сили и свръхес-
тествени същества.23 Като соларна птица, носеща мъжкото нача-
ло, тя остава в съзнанието на хората надарена с редица божест-
вени качества – да отгатва времето и зората на новия ден, да 
проявява завидна смелост, бдителност и ясновидство, да симво-
лизира пролетното възраждане на живота. В предхристиянските 
векове петелът е бил атрибут на Аполон, Ескулап, Арес и Атис.

Общата символика в обредните практики с езически про-
изход се допълва от взаимодействието на други компоненти с 
подобна натовареност – кръв, вино, сакралното значение на тро-
ичното повторение за някои действия или числото три за коли-
чество, прикадяване, огън, опозицията ляво/дясно (отрицателен 
знак/положителен знак),числото 40, бял тамян, вода, парче зла-
то/жълтица, числото девет.

Магичните действия с лечебна цел доизграждат своята ця-
лостна същност понякога чрез сакралното слово – заклинание. 
В Народните лековници присъстват само два такива примера. 
Традицията е изисквала тази информация да се предава като 
тайно знание по пътя на родството при баячите и лечителите. 
Вероятно това е причината те да не бъдат изписвани така често, 
да не им се дава голяма публичност. Това е слово, чрез което са 
могли да контактуват само избрани лица. В конкретните случаи 
думите се написват върху хартия, след което тяхното силно въз-
22 Пак там, с. 203, 299-300; Вж: Маразов, И. Ритоните в Древна Тра-
кия. С., 1978, с. 5-7, 24, 126-127, 129-130, 135-137
23 Стойнев, А. Българска митология. Енциклопедичен речник. С., 
1994, с. 263; Вж: Иванова, Р. Българска фолклорна сватба. С., 1984, 
с. 200-203; Маринов, Д. Избрани произведения. Т. 1. Народна вяра и 
религиозни народни обичаи. С., 1981. 
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действие се налага директно върху кървящата рана, за да заздра-
вее: напр. „Кому тече кръв от нос – напиши на книга и положи 
на челото.” 24 Баенето се утвърждава като лечебен магически об-
ред, при който лечебният акт се подпомага от позитивното въз-
действие на свещени заклинания, упование и опосредяване на 
свръхестествена намеса от Висшите сили. Подобни примери се 
откриват при шаманизма и древната жреческа институция.

Лечението, заложено в народните рецептурници от Къс-
ното средновековие не успява да помогне практически на стра-
дащите хора по време на чумните и холерните епидемии. Така 
подредена и групирана, информацията в лековниците не съдър-
жа сведения или механизми за справяне с чужди, нови, придо-
шли отвън различни от познатите дотогава болести. Традицион-
ните билкови отвари и магични въздействия не са достатъчни, 
дори се превръщат в несъстоятелни средства относно ликвиди-
рането на големите епидемии, които често върлували по няколко 
години.25 Първата книга, издадена от Христо Г. Данов, с която 
започва организираното книгоиздаване по българските земи е 
„Старопланинче. Календар за 1856 високосна година, която има 
366 дни с прибавление Правила за холера”.

Самостоятелно създадените и разпространявани Народни 
лековници от периода 17 – началото на 19 в. престават да бъдат 
практически полезни и постепенно отпадат от приложение око-
ло средата на 19 в.

24 Стара българска литература. Т. 5. Естествознание. С., 1992, с. 277, 
283, 286-287; Виж: Гоев, А. Обредното лечение чрез баене в българ-
ската народна медицина. – В: Етнографски проблеми на народната 
духовна култура. С., 1989, с. 122-149.
25 Кристанов, Ц. Развитие на естествознанието и медицината в наши-
те земи. С., 1966, с. 186-187; Вж: История на медицината в България. 
С., 1980
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Скритото е видимо
Стефан Попов, гр. Стара загора

В резултат на войните водени през античността и среднове-
ковието, са били обезлюдявани цели села и градове. Често пъти 
са били пленявани или избивани цели армии. През размирните 
времена нерядко се е късала нишката на предаване на знания и 
умения между генерациите. Често пъти цели територии са пре-
минавали ведно с населението им от една в друга държава. От 
свободни хората са ставали подчинени и дискриминирани. На-
селението от онези времена се е научило да прикрива, запазва 
важна информация за много предмети от войнското въоръже-
ние. Много от бойните аксесоари са продължавали прикрито съ-
ществуване като битови инструменти или елементи от женската 
дреха.

ПЛЕТЕНО СРЕБЪРНО (ПОСРЕБРЕНО) ТЕАТРАЛНО
ДАМСКО ПОРТМОНЕ

     През XIX век и началото на 
XX в Западна и Централна Ев-
ропа съществува мода, при 
която дамите по време прие-
ми, оперни и театрални спек-
такли да носят със себе си 
фини, но здрави плетени порт-
монета. Били са направени 
чрез свързване на метални 
халки. Самите портмонета 
или миниатюрни чантички са 

били от сребро или посребрен материал. Предназначението им е 
за съхранение на сребърни или златни монети. 

Този дамски аксесоар като мода навлиза малко по-късно и в 
България, заедно с европейските рокли, шапки, обувки и други. 
Интересното при тези метални плетени портмонета е схемата на 
оплитане. Тази схема е била в подредба 4 в 1. По-точно, за всяка 
една халка са били прихващани 4 други. 
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     Интересен е фактът, че точно 
тази схема на оплитане е единстве-
ната в изработката на антични и 
средновековни ризници, брамици 
и плетени ръкавици. Тези защитни 
бойни снаряжения са били абсо-
лютно популярни за всички армии 
в Европа, включително и за тези 
по българските земи.
      Съществуват и други схеми на 
оплитане на метални халки при 
създаване на плетена метална ма-
терия. Често пъти с доста по-атрак-
тивен външен вид, но доказано е, 
че балансът между здравина и ми-
нимално общо тегло на изплетена-
та материя е точно по схемата 4 в 1.

Нека се върнем назад във вре-
мето, когато са се водили толкова 
много войни. Понякога цели наро-
ди са били завладявани от враговете 
си. Знанието и образецът на някои 
елементи от войнското въоръжение 
са се предавали по женска линия, 

защото така са оставали незабелязани. Така в очакване, когато 
ще настъпи обрат в историята на съответния народ и мъжете 
отново ще бъдат въоръжени. Считам, че такава е и историята на 
съществуването на въпросните дамски портмонета, изплетени 
от метални халки по схемата на оплитане на бойните ризници. 
Във времето са се запазили като елемент от дамската мода и във 
време, когато това защитно въоръжение не е било актуално.

Ако дамските плетени портмонета са били разпространени 
на голяма територия в Европа, то един съставен елемент от жен-
ската народна носия в България е срещан само на Балканите и 
има много интересна предистория:
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ТЕПЕЛЪК 
Представлява метална пластина, сребърна или посребре-

на, която се е пришивала за бяла или червена памучна шапка. 
В отделни образци от Югозападните български покрайнини те-
пелъкът е носен без шапка. Тепелъкът представлява част от ця-
лостния комплекс сребърни/метални накити, които имат точно 
разположение по тялото от главата надолу. Според Р. Нейкова в 
,,Сребърната жена”, в българската, чувашката и татарската фол-
клорни носии, както и в угрофинската женска носия от Поволо-
жието се обяснява с наследството от Волжка България и от про-
цесите на взаимовлияния и обмен в нейните тогавашни граници. 
В България тепелъците могат да се групират според размери и 
форми на два типа:

 1) тепелъци с форма по-скоро като плас-
тина, сравнително плитки. 

2) тепелъци, които са дъл-
бока изковка, със шапковидна 
форма. Характерни са за реги-

она от Източни Родопи. 

Тези последните могат да бъдат сравнени 
с така наречените полушлемове, които са 
били използвани като част от защитното 
въоръжение до първата половина на XIX 
в. в кавалерията от Кавказкия регион в Ру-
сия. 

полушлем
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тепелък

   Нещо повече, в кавказки-
те планини живее едно малко 
известно племе, което поради 
своята малочисленост и трудна 
достъпност е останало в гео-
графска изолация до голяма сте-
пен – ХЕВСУРИТЕ. Известни 
са като кавказките рицари. 

Какво е толкова различно-
то при тях? Хевсурите са запа-

зили до края на XIX век и началото на ХХ век средновековното 
си бойно снаряжение: бъклър, сабя, плетени метални ризница и 
ръкавици и кован полушлем, често пъти редуциран до по-пли-
тко изкована теменна стоманена пластина, за която е закрепена 
брамицата. Хевсурите са запазили и уникален фехтовален стил, 
описан като много труден за противниците. Тази информация е 
относно схватки, които са водили японци със заточени хевсури 
на Курилските острови по време на Руско-Японската война – 8 
февруари – 5 септември 1905 г.

     Очевидно този елемент от 
женската народна носия ТЕПЕ-
ЛЪК има значителна прилика 
със защитните теменни пласти-
ни при хевсурите и полушлемо-
вете, използвани регионално от 
руските кавалеристи по земите 
на бивша Волжка България.

През XIV век отекват пър-
вите барутни залпове на новопоявилите се огнестрелни оръжия 
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по земите на Европа. Освен оръдия (топове), бързо влезли в 
употреба и леките стрелкови модели – кулверини и аркебузи. 
Първоначално са били груби, масивни и тежки, за да могат да 
издържат на стрелба. Придържането на тези ранни огнестрелни 
оръжия на ръце за възпроизвеждане на изстрел е било нелека 
задача. Като помощно средство за създаване на условия за точно 
прицелване и облекчаване на отката при изстрел били използва-
ни железни ковани стойки – тип ВИЛКА. 

ВИЛКА ЗА СТОЙКА ЗА СТРЕЛБА
    През периода 1420-1434 г. в земите на Чехия започ-
нали Хусистките войни, породени от събития иници-
ирали създаването на реформаторското движение. 
Привържениците на тази идеология са водели бойни 
действия срещу ,,стандартните” войски, поддържащи 
католицизма. Хусистите предприели нов начин на во-
юване – създаването на ВАГЕНБУРГ. Обяснителният 
превод е град от каруци. Представлявал е волски ма-
сивни каруци, наредени в непрекъсната линия. Най-

важното е било засиленото използване на огнестрелни оръжия 
от всякакъв калибър. Тази тактика на воюване е дала в онези 
времена не малко победи.

По-същественото обаче 
е било участието на 600 
хусистки коли с бойци 
хусисти, предвождани 
от Ян Чапек в последния 
кръстоносен поход 1434-
1444г. Тук, в земите на 
България са водили бит-
ки обединените христи-
янски войски срещу ос-
манските завоеватели, 
предвождани от Вла-

дислав Ягело-Варненчик и Януш Хуняди. Барутните залпови 
изстрели са отеквали от създавания ВАГЕНБУРГ срещу осман-
ците. 
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Това се е случвало на няколко пъти на бойното поле в 
Северна България. Съществува задължителна съставна част 
от волските каруци, която фиксира хомота за конструкцията. 
Представлява дървена вилка, през която също така преминават 
и ремъците от юларите на животните. Освен този вариант, съ-
ществува и вариант на замяната на тази част с изкована желязна 
вилка, абсолютно сходна с вилките за стрелба на ранните огне-
стрелни оръжия.

    Няма как да бъде установено 
кое е първоначалното предназ-
начение на тази желязна вилка 
– за стрелба, или за волска ка-
руца. Но във времето на дефи-
цит от железни инструменти е 
логично, че са били разпрос-
транени по-скоро дървените 
вилки. Може да се предполо-
жи, че през онези години – 
1434-1444 г. по време на бой-
ните действия, които в крайна 
сметка са завършили с пора-
жението на християнската ар-

мия, местното българско население 
е прибрало и вкарало в употреба же-
лезните изковани вилки за съвсем 
мирни цели. 
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ВИЛА ЗА ВАДЕНЕ НА ЦВЕКЛО
   

През 2020 г. попаднах на интернет страница, обединява-
ща продажбата на антикварни предмети от няколко аукционни 
къщи в САЩ – Worth Point. Там беше обявена за продажба вилка 
за стрелба на аркебуз. Идентифицирана беше като ранна испан-
ска вилка за аркебуз от XVI век, с дължина 20 инча. Открита е на 
остров Света Екатерина – щат Джорджия. Този остров е място, 
обитавано от испанците по онова време. Въпросната аркебузна 
вилка беше описана като антикварен предмет с голяма значи-
мост.

      Все още в България се 
намират абсолютно 
идентични изковки, из-
вестни като вили за ваде-
не на цвекло. (сн. 16) По-
вечето от тях са изковани 
през XX век, но те кате-
горично преповтарят 
формата на този селско-
стопански инструмент от 
по-старо време. Може да 
се твърди, че тази прили-

ка не е случайна и отново се натъкваме на явлението ,,СКРИТО-
ТО Е ВИДИМО”. Един обикновен земеделски инструмент от 
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наши дни се оказва с интересна история на използване в по-ста-
ро време. Впрочем, цитираната вила за вадене на цвекло съм 
описал и като бойно оръжие типично за Западна Европа от по-
стари времена в книгата ,,Забравените оръжия” – втора част. 

 В заключение бих добавил, че е вълнуващо как все още 
много битови предмети продължават да съществуват сред нас. 
Те продължават своето скрито присъствие като обикновени ра-
ботни или за украса, а всъщност имат своето послание за отдав-
на отминали времена на водени битки.
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Свищовската женска органицазия „Съгласие”                   
през Възраждането

Гинка Георгиева, гр. Велико Търново

Българското Възраждане настъпва, когато в Западна Евро-
па започва Просвещението и поради това този период се харак-
теризира със стремеж на хората към знания и култура. Упадъкът 
на Османската империя и разпадането на стария ред налага из-
граждането на нова система. Положението на българите в ос-
манската държава става различно и в резултат настъпват благо-
приятни обстоятелства за промяна. Вследствие на проникналите 
външнотърговски отношения по нашите земи се наблюдава раз-
витие на производството и търговията. Едновременно с това се 
разпростират и идеите на буржоазната епоха, които водят до 
нов облик на българския културен, обществен и духовен живот. 
Постепенно съживилото се национално чувство довежда до за-
раждане на българското движение, борещо се за свобода нацио-
нална, църковна и културно-просветна. Последният аспект има 
национален характер, целящ българското население да проме-
ни начина си на образование и да придобие широки знания за 
света на говорим български език. Стремежът към образование 
и настъпващите промени довеждат и до създаване не женските 
дружества, които имат важна роля в обществения живот през 
Възраждането.

Под влияние на модерния свят и благодарение на проник-
налите в Свищов нови нрави, жените започват да заявяват своето 
заслужено място в обществото. Основна роля за постигането на 
тази цел има образованието. През Възраждането градът е цен-
тър на духовна пробуда и се въздига след опожаряването си през 
1810 г., като има водеща роля в развитието на духовността. Зна-
чението на тази нова ера за Свищов намира отражение в използ-
вания израз за съживяването на града „след изгорялството”1. 
Интензитетът на културния живот в Свищов след 50-те години 
на XIX век въвлича жените в оформянето на общност, която им 
дава възможност за организиране на различни и вълнуващи ги 
1 Николова, Юлия. Достойно естъ. Свищов, Иврай, 2008, стр. 46.
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събития. В Свищов са създадени три женски дружества: „На-
дежда” в Долната махала, „Съгласие” средномахленско (в Гор-
ната махала) и трето на Велишанската махала „Св. Мина”2. 
Наличието на три женски дружества в града говори както за 
будните и образовани българки, част от елита на населението, 
така и за стремежа на всяка махала да е първа и да има свое 
представителство – дамите от всяка махала разсъждавали „и ние 
да си имаме дружество”3. Създателките са жени от заможни се-
мейства, като например основателката на женското дружество 
„Съгласие” – Еленка Д. Х. Иванова, сестра на изявените търго-
вци и родолюбци братя Шишманови. Те са представителки на 
образованите свищовлийки, които заемат своето подобаващо 
място в социалния живот.

Организациите работят паралелно без да се месят в делата 
на другите, но наличието на такъв брой сдружения неминуемо 
води до стремеж кой да е „пръв”, което изиграва благоприятна 
роля за тях. Те са разглеждани и като клонове на една структура, 
по подобие на читалищата и училищата в града. Всяко от дру-
жествата има своя отделна мисия и инициатива, в която влага 
средства и енергия на членовете си – „Съгласие” и „Надежда” 
си поставят за цел девическото образование и Средномахлен-
ското дружество построява със свои средства девическо учили-
ще „Съгласие”4. Женското дружество в третата свищовска ма-
хала дарява капитала си за построяване на храма „Св. Кирил и 
Методий”5. Полагат се огромни грижи за поддържане на бедни 
момичета и тяхното образование както в страната, така и за из-
пращането им в чужбина. За тази цел не се пестят средства, а и 
молят заможни свищовци за помощ – такъв апел за помощ се 
съдържа в писмо до Д. А. Ценов, който се намира в Букурещ. 

2 http://bgv.unibit.bg/pdf/yankova_ognishta.pdf, стр. 70
3 Ганчев, Стефан. Свищов (Принос за историята му). Преиздава фон-
дация „Алеко Константинов”. Свищов, 1996, стр. 288.
4 Пак там, стр. 287
5 Пак там
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Помолен е да съдейства за събиране на средства от българите.6 
В този период дружество „Съгласие” също осигурява финан-
си за обучение на момичета в девическото училище. Такава е и 
една от целите на сформираните женски дружества – обучение 
на жени за учителската професия и високо ниво на девическо 
образование. 

Трите дружества възникват по едно и също време – през 
1869 г. „Надежда” и „Съгласие”, а третото женско обединение 
в крайната махала се създава през 1970 г. В акта на уреждане 
на три отделни организации прозира желанието на представи-
телките на всяка отделна махала да бъдат полезни за развитие-
то на женското образование и култура. Със възможността във 
всеки край на града да има сдружение се цели обхващането на 
всички членове от свищовското общество, а и по този начин има 
„вътрешна” конкуренция, която не може да търпи неработеща и 
недостатъчно дейна организация.

В Устава на женското свищовско дружество „Надежда” 
ясно са дефинирани целта и средствата за нейното постигане, 
характерни за женските организации от периода: „Целта на Сви-
щовското женско дружество е умственото образование и нрав-
ственият напредък на женския пол изобщо в Свищов”.7 Женско-
то съдружие в Горната махала се ръководи от същите принципи. 
От тук и от втория устав на „Съгласие” става ясно, че трите дру-
жества се разглеждат като клонове на едно и също сдружение. В 
защита на това твърдение може да се приведе и обединяването 
на съществуващите свищовски училища в отделните махали, 
„които днес общо и единомислено се съединяват в едно тяло 
всичките махали и да имат една обща Каса”.8 С това се определя 
посоката, в която се движат всички обществени организации в 
Свищов през Възраждането – към обединяване. Всяка отделна 
махала си има свои културни институции, които освен че се раз-

6 НБКМ – БИА, IIА 7317, Писмо но женското дружество „Надежда” 
до Д. Ценов в Букурещ 3 септември 1871.
7 НБКМ – БИА, IIА 3133, л.1
8 НБКМ – БИА, Ф.25, а.е. 136, л.43
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виват и работят поотделно, са и част от едно цяло, чиято крайна 
цел е напредъкът на обществото.

Просветната дейност на читалищните членове въвлича в 
тази насока и женското общество. От устава на женското дру-
жество „Съгласие” не става ясно кога точно е основано, но това 
със сигурност е станало през 1869 г. За неговото съществуване 
става въпрос в Протоколната книга на Свищовското читалище 
за периода 1869-1875 г.9 На проведено заседание на 23 август 
1870 г. се чете писмо от Цариградското българско читалище, чи-
ято дата е 19 август същата година, и в него се искат сведения 
за „Настоятелството да състави статистика за числото на учили-
щата, читалища, женски дружества и неделни училища”.10 Съ-
държанието на това писмо води до заключението, че през август 
месец в Свищов има създадено женско дружество, при това не 
едно, тъй като се говори в множествено число за това, и инфор-
мацията за тези сдружения е достигнала и в българските общно-
сти извън страната. Данни за това се съдържат и в дописка във 
вестник „Свобода”, в която е посочено, че поради географското 
разделение на града се налага и такова деление на населението, 
което довежда до създаването на две женски дружества за вся-
ка махала. Така написаната информация води до извода и кое е 
първото създадено дружество – „и нашата долна махала нами-
сли да състави само за себе си женско дружество, на което целта 
ще да е същата, която ръководи и горната махала”.11 Тези две 
организации изпадат често в съревнование, а пример за това са 
изпратените поотделно от дружествата през 1873 г. на благотво-
рителното дружество в Цариград предмети.12 Освен за красотата 
им състезанието е било и за техния брой – това става ясно от из-
казаната благодарност към представителките на Долната махала 
за изпратените вещи за 100 билета, а на дружество „Съгласие” 

9 НБКМ – БИА, Ф.25, а.е. 138, л.1
10 НБКМ – БИА, Ф.25, а.е. 138, л.25.
11 Свобода, г. I, бр.11 от 18 януари 1870 г.
12 Свищов в епохата на Възраждането. Под редакцията на А. Панов. 
Изд. на Свищовската дружба в София, София, 1934, стр. 34.
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за 50 билета.13

За огромно съжаление и по неизяснени причини създава-
нето на женското дружество „Съгласие” си остава само на книга 
дълго време. Още с изказването на идеята пред читалищното 
настоятелство от Еленка Х. Иванова и появилите се данни за 
създаване на организацията започват да се правят дарения за 
организацията. Вдъхновителката на идеята дарява пари, дъще-
ря ѝ Анастасия предоставя ръкоделия, а Неделя Д. Шишманова 
купува и подарява първите оригинални книги на дружеството. 
Протоколната книга е подарена и надписана още с приемане-
то на устава и носи дата 14.12.1869 г. Надписът ясно показва и 
дарителя – Неделя Шишманова, която става и писарка на сфор-
мираната организация. В регистъра са вписани основателните 
членове, редовни, ръкоделни (участват с изработени от тях ръко-
делия), спомагателни и извънредни членове, както и кръщенета 
и дарени книги на библиотеката. Това деление на членовете е 
най-прецизно именно в свищовските женски дружества – осно-
вателните членове внасят членски внос еднократно, редовните 
плащат определения ежегодно членски внос, а спомагателните 
правят дарения на женското дружество. Любопитен и показате-
лен относно демократичното устройство на дружествата, както 
и широкия обхват на така организираните сдружения е фактът, 
че спомагателни членове могат да бъдат лица от двата пола или 
чужденци.14 Ползата от определения по този начин състав на 
женските организации се крие и в обстоятелството, че по този 
начин пътят за привличане на пари от чужбина е открит. Въз-
можността за даряването на сериозни средства се намира в ли-
цето на множеството емигранти в Румъния, свързани трайно със 
Свищов. 

Бездействието на читалищното настоятелство и неглижи-
рането на поставения въпрос са създаване на женско дружество 
в Горната махала карат Еленка Х. Иванова да вземе нещата в 

13 Ганчев, Стефан. Свищов (Принос за историята му). Преиздава фон-
дация „Алеко Константинов”, Свищов, 1996, стр. 290.
14 НБКМ – БИА, IIА 3133, л.2.
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свои ръце. Дейната жена е недоволна както от отсъствието на 
инициатива за довеждане на започнатото дело до неговата ре-
ализация, така и от развитата дейност от другото женско дру-
жество. Тя прави постъпки да си вземе дарените средства и да 
пристъпи към организиране на жените. 

На 4 ноември 1870 г. на свое заседание Читалищното на-
стоятелство приема „прошението на г-жа Еленка Д. Х. Иванова, 
с което си иска 6 гроша, които беше подарила лани за нарежда-
нето на женско дружество”.15 Женските дружества в Свищов са 
се ползвали с подкрепата и одобрението и на мъжката част на 
обществото, като много дейни общественици се заемат да под-
помогнат създаването на организациите, пишейки дори първите 
им речи. В посочения случай за съжаление това не става – пред-
ставителите на настоятелството леко отстъпват от тази позиция. 
Най-вероятно заети с множество други инициативи и дела – чи-
талищни, училищни, църковни и др. те не съумяват да подадат 
ръка на жените за създаването на организация в Горната махала. 
Така те връщат дарените средствата на Еленка, а дареното от 
дъщеря ѝ ръкоделие остава на отговорно пазене при тях до на-
реждане на дружеството. Въпреки че не вземат дейно организа-
ционно участие в създаването на женското сдружение в Горната 
махала, се пожелава успех на видната деятелка и пожелания да 
успее да създаде вече работещо дружество, което може да раз-
чита на помощ от читалищните членове.16 От тези документи се 
съди, че въпреки обявеното създаване и приетия устав на жен-
ското дружество „Съгласие”, то започва своята реална дейност 
през 1870 г.

Така след почти година празно съществуване, на 26.11.1870 г. 
в църквата „Св. Преображение” видната свищовлийка, подкре-
пена от другите будни жени в Горната махала, сформира женско 
благотворително дружество „Съгласие”. В протоколната книга 
на читалището е отбелязано, че след като вижда създаването на 
женско дружество и в Горната махала, на 26 ноември на каси-

15 НБКМ – БИА, Ф.25, а.е. 138, л.27-28.
16 Пак там, л.28.
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ерката са предадени всички вещи, подарени за дейността му и 
оставени временно на съхранение. Организацията бързо успява 
да заработи ефективно и просъществува по-дълго и съумява да 
развие богата дейност, а най-голямото ѝ постижение е постро-
яване на девическо училище. За целта освен собствени средства, 
дружеството разчита и на пари от емигрантите в Букурещ.17 

В стремежа за образование на жените и тяхното култур-
но развитие дружеството не пести средства и усилия. То прави 
всичко по силите си, за да може свищовската жена да заеме до-
стойно място до мъжете и да бъде високообразована личност. 
В това начинание редом до жените застават и помагат всич-
ки членове на обществото. На третото си заседание от 4 март 
1872 г. женското дружество „Съгласие” решава да направи пред-
ложение на Градската църковна община да даде помещение от 
църквата „Св. Преображение” за отваряне на неделно девическо 
училище.18 За осъществяване на поставената цел дружеството 
дарява със свое протоколно решение от 6 юли 1872 г. 1000 гро-
ша. Сумата е предадена за закупуване на материали и заплащане 
на труд по новостроящата се сграда на училището при църквата 
„Св. Преображение”. Няма данни кога завършва строителството 
на сградата на девическото учебно заведение, но е ясно, че тя е 
двуетажна и се използва за нуждите на класното образование на 
девойките.19

В събирането на средства за голямата цел се включват 
всички членове на дружеството, като в заседание от 1874 г. в 
протоколната книга са отбелязани жените, ръкоделни членове 
на дружеството, дарили своите ръкоделия за събирането на пари 
за строежа на девическото училище. 

Целта на женската организация при подпомагане на деви-

17 Свищов в епохата на Възраждането. Под редакцията на А. Панов. 
Изд. на Свищовската дружба в София, София, 1934, стр. 33.
18 Къща – музей „Алеко Константинов”. Свищов. Протоколна книга 
на женско дружество „Съгласие”.
19 Чолакова, Маргарита. Българско женско движение през Възражда-
нето 1857-1878. София, Албо, 1994, стр.155.
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ческото образование, освен строежа на нови училищни сгради, 
се състои и в подпомагане на обучението на момичета дори и в 
чужбина, снабдяване с книги, издръжка на учителките. В това 
отношение дружество „Съгласие” не прави изключение и изпра-
ща ученички в чужбина. Набирането на допълнителен капитал 
се налага поради постоянно нарастващите нужди на женските 
дружества. Те се заемат с множество родолюбиви инициативи. 
Добре известно е, че има много родолюбиви свищовци, устано-
вили се в Букурещ, които не престават да милеят за родния си 
град и не щадят средства, когато трябва да се помогне на някоя 
кауза, а като такава жените от дружество „Съгласие” приемат 
необходимостта от девическо образование и нуждата от сред-
ства за това. С цел да се подпомогне благотворителността на 
дарителите се използва писането на писма, които освен бла-
годарност съдържат и молба за други дарения. По този начин 
действат представителките на дружество „Надежда”20, но от 
„Съгласие” предпочитат по-личен контакт. Във връзка с приетия 
подход, на своето шесто заседание от 5 юни 1872 г. дружеството 
взема решение да изпрати в Букурещ Еленка Ангелова.21 Целта 
на нейното посещение е да поиска помощ от тамошните българи 
с набиране на средства. За това на Еленка са отпуснати и пари в 
размер на 2 турски лири за покриване на разноските. 

Чрез разиграването на лотарии също се набират средства. 
С тяхното организиране се създават и контакти между отделни-
те дружества. Пример за поддържането на добри отношения е 
организираната от Браилското дружество лотария през 1871 г., в 
която участие вземат и свищовските жени.22 Предметните награ-
ди за тях се осигуряват от ръкоделните членове на дружеството, 
а в протоколната книга са описани членовете и предоставените 
от тях изделия за периода 1870-1874 г. В записа за 1874 г. ясно е 
посочено, че тези ръкоделия са създадени и дарени за подпома-

20 Пак там, стр.74.
21 Къща – музей „Алеко Константинов”. Свищов. Протоколна книга 
на женско дружество „Съгласие”.
22 Чолакова, Маргарита. цит. съч., стр. 77.
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гане на Девическото училище.23 През 1875 г. и едно от свищов-
ските дружества организира лотария, като за нея са продадени 
внушителното количество от 3000 билета.24 Изброените имена в 
списъците показват, че будните деятелки участват освен органи-
зационно, така и финансово в нареденото женско дружество – с 
пари в брой, а също и с изработени от тях самите ръкоделия 
(Еленка Х. Иванова, Неделя Шишманова и др.)

Под въздействието на проникналата европейска архитек-
тура и строежа на къщи с големи салони, в Свищов е било въз-
можно сбирките на дружеството да се осъществяват в домовете 
на Еленка Х. Иванова и Неделя Шишманова. Вследствие на за-
падното влияние върху нравите, бита, културата, образованието 
в Свищов и съдейки по разгледаните писма и протоколи на жен-
ските свищовски дружества се налага изводът, че най-образова-
ните и интелигентни българки са в основата на възрожденското 
женско движение. Тези дами са носителки на новото в общест-
вения живот, свързани посредством бащите, братята или съпру-
зите си с идеята за образоваността и свободата на българския 
народ. Първоначално те са представителки на заможни семей-
ства, които имат възможност да дадат подобаващо образование 
на децата си, а впоследствие този стремеж към знание и култура 
обхваща всички слоеве на обществото.

Първата професия, към която се насочват жените, е учи-
телската. Тази насока на развитие е обусловена от належащата 
нужда от квалифицирани учителки, които да спомогнат за уве-
личаване на степента на девическото образование. В Свищов 
учителки до Освобождението са монахините Митрона и Вар-
вара. След 1869 г. постепенно жените се отърсват от нереши-
телността си и от робуване на чуждото мнение и се насочват 
към сцената. Театралната дейност на дамите се засилва след 
основаването в Свищов на женско сдружение, състоящо се от 
три клона. Подтикнати от примера на българките-емигрантки, 

23 Къща – музей „Алеко Константинов”. Свищов. Протоколна книга 
на женско дружество „Съгласие”, стр. 57-60. 
24 Напредък, г. IX, бр. 49 от 28 юли 1875.
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свищовските жени започват постепенно да вземат участие в по-
становките наравно с мъжете. Съществуващото тясно сътруд-
ничество между женско дружество „Съгласие” и читалището 
води до съвместни театрални постановки на двете организации. 
Първото е изнесено на 1 февруари 1870 г. Вследствие на конку-
ренцията в махалите и наличието на няколко женски дружества 
и читалища, логично е в Свищов да съществуват и редица теа-
трални дружества. Първенството за това е на Долната махала – 
основаното театрално дружество там е от първата половина на 
1870 г. Приетият устав е от 2 октомври 1870 г., по това време е 
създадено и второ театрално дружество в Горната махала. Съ-
ществува и детско театрално дружество, като дарение за него е 
извършено от женското дружество „Съгласие”. 

Сложни и противоречиви се оказват отношенията на жен-
ското дружество „Съгласие” и свищовската община. От една 
страна мъжете подпомагат създаденото от жените дружество, 
като читалищното настоятелство съхранява пари и вещи на „Съ-
гласие” до стартиране на неговата дейност. Читалището е анга-
жирано с изработване Устава на организацията. В същото време 
проблемно се оказва назначаването на предложената от жените 
кандидатка за попечителка в девическото училище на църквата 
„Св. Троица”. Нейното назначение е крайно неподходящо според 
членовете на читалищното настоятелство, за което свидетелства 
и свиканото извънредно заседание от тях на 2 декември 1870 г. 
с единствена цел да се попречи на дамата да заеме съответната 
служба25. Същият отпор от страна на Градската община женско-
то дружество среща и през 1872 г., когато е обсъждан въпро-
сът за построяване на нова училищна сграда при църквата „Св. 
Преображение”. Тогава сдружение „Съгласие” дарява за целта 
1000 гроша.26 Решението за създаване на неделно училище за 
девойките при църквата „Свето Преображение” дружество „Съ-

25 НБКМ – БИА, Ф. 138, л.29
26 Къща – музей „Алеко Константинов”. Свищов. Протоколна книга 
на женско дружество „Съгласие”, заседание от 6 юни 1872 г.
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гласие” взема на 4 март 1872 г.27 Въпреки посочените противо-
речия и наличието на признаци на напрежение между организа-
циите по някои въпроси, те работят добре и ползотворно заедно, 
като тази „борба за надмощие” е в полза на развитието на цялото 
свищовско общество. „Чрез училището, дружествата, театъра и 
читалището, свищовци съумяват да превърнат свищовлийката в 
своя първа сътрудница.28

„Женските дружества докараха и туй добро, че направиха 
да се яви приятно съревнование с читалищата”.29 Връзките меж-
ду тези две организации са най-тесни в Свищов. Те осъществя-
ват своята подкрепа за девическото образование и изпращане на 
помощи за бедните училища. През 1871 г. читалището разпре-
деля наградите в девическите училища, на следващата година 
се ангажира с наемането и изплащането на учителската заплата 
на една учителка, а на малко по-късен етап – през 1874 г. кани 
свищовските женски дружества да помагат на бедните ученич-
ки.30 Женските сдружения разгръщат широка дейност, свързана 
с обучението на девойките както в страната, така и в чужбина. 
Дружество „Съгласие” финансира обучението на Парашкевица 
Атанасова в девическото училище в Белград и за тази цел дори 
решава да увеличи стипендията ѝ.31 Членовете на настоятелство-
то обсъждат и изпращането на няколко момичета на обучение 
в Русия и за реализирането на целта се обръщат за съдействие 
към руската княгиня и Т. Минков от Николаев. Апелът им е сви-
щовските девойки да бъдат приети да се обучават с държавна 
стипендия.32 

Женското дружество „Съгласие” в Свищов получава и 

27 Чолакова, Маргарита. Българско женско движение през Възражда-
нето 1857-1878. София, Албо,,1994, стр.165.
28 Николова, Юлия. Цит. съч., стр. 133.
29 Отечество, г.I, бр. 26 от 23 януари 1870.
30 Чолакова, Маргарита. Цит. съч., стр.118.
31 Пак там, стр. 161
32 Къща – музей „Алеко Константинов”. Свищов. Протоколна книга 
на женско дружество „Съгласие”, заседание от 4 февруари 1872 г.



148

множество дарения под формата на периодични издания. Чи-
талището през 1872 г. субсидира жените с броеве на списание 
„Читалище”.33 Дарения, състоящи се предимно от книги от лич-
ни колекции правят и редица членове на двете организации. 

Противоречия и съревнования има както между дружества-
та на махалите, така и вътре в самите организации. В Горната 
махала населението е по-добре материално, което не изключва 
възможността това да е в основата на конфликти между пред-
ставителките на двете женски дружества. Същинският сблъсък 
се корени в егото на всяка една членка на женското общество. 
Разногласията са и със социален характер: „Рада не ще да стои 
заедно в една одая с Драгана, защото Радиният мъж не ходи във 
Виена и Влашко за стока, ами кове конете”.34 Дълбоко в наро-
допсихологията ни е заложено да сме в постоянно съревнование 
помежду си. Чест, слава, родолюбие – всичко е повод за надпре-
вара и доказване на личността. Българинът не приема мнението 
на другия, не е съгласен с друг мироглед и не приема различната 
позиция. Той измерва собствените си достойнства и възможнос-
ти спрямо другите, като им придава финансово значение – кой 
е по-заможен или по-беден от него. Това е двигателната сила на 
развитието в Свищов в този период – съревнованието и непри-
миримостта с изоставането на някоя от градските махали води 
до прогреса на града. „Но така ли е или другояче, а нашите жени 
се разделиха, както и мъжете, и днес Свищов блаженствува”35.

Неоспоримият икономически и културен авторитет на Сви-
щов през Възраждането се дължи на неговото местоположение, 
но и на неговите жители. Като най-прекия речен и сухоземен 
път от Балканите към Европа, в него рано навлиза културата на 
Запада. Съумели веднъж да се отърсят от голямата трагедия, 
сполетяла града през 1810 г., както завърналите се в него, така 
и останалите в Румъния свищовлии милеят за Свищов и искат 
неговия прогрес. Просветата и културата във всички свои ас-

33 Училище, г.II, кн. 8, 14 април 1872.
34 Свобода, г. I, бр. 12, 22 януари 1870.
35 Пак там
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пекти са във фундамента на това развитие. В основата на ду-
ховното ни възраждане е и възникването на българското женско 
движение. Проникналите нови идеи за равенство между мъжа и 
жената и изравняване на образованието между половете водят 
и до създаване на стремежа нежният пол да се учи и развива. 
Географското местоположение и наличието на няколко махали в 
Свищов изиграват движеща роля за това развитие. Постоянното 
съперничество между отделните части на града водят до създа-
ване на три женски дружества, които в конкуренция и симбиоза 
помежду си, извеждат духовното израстване на дамите до своя 
разцвет.
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Eдин щрих към кулинарията на Балканите
По данни от английски, арменски, френски и турски          

пътеписи XVI-XIX в.
Милена Драгнева, Исторически музей – гр. Провадия

Съвременните представи за съкрушителен крах в обще-
ството и стопанското развитие на балканските народи по време 
на османското завоевание и първите десетилетия след това, не 
се припокриват с изследванията на плеяда изтъкнати османисти, 
вкл. и български, които описват един стопански, икономически 
и демографски колапс от края на XIV век.1 Демографските дан-
ни, с които разполагаме показват, че всъщност още през XV в. 
се наблюдава ръст на градското население. В резултат на това, 
постепенно се изгражда единно по визия и продуктивност сто-
панско пространство на полуострова, от което имат нужда както 
младата империя, така и големите градски центрове на Балка-
ните. 

В международните търговски отношения на югоизточни-
те страни, османското нахлуване също не довежда до драстич-
ни изменения. Чуждестранни търговци със седалища в Рагуза, 
Венеция, Генуа, Анкона или Седмиградско, владеят и занапред 
пазара и неговите стоково-парични отношения. Ето как доктор 
Едуард Браун описва пазара в Белград: „На това място се осъ-
ществява голяма търговия с близките страни: от Рагуза идват 
тук (Белград, бел. авт.) да търгуват, а източните търговци от 
Виена имат фабрика в града. И в действителност разположе-
нието на Белград е не по-лошо за търговия, отколкото който и 
да е друг град във вътрешността на Европа, защото се намира 
на място, където се съединяват Данубиус и Савиус, голямата 
река Тибиск (р. Тамиш), а река Морава – непосредствено под 
него, също Дунава който тече към Понтус Евксинус, за него не 
представлява никаква трудност да поддържа търговски връз-
ки с много далечни страни.”2 

И ако през периода XV-XVII в. средновековният европей-
1 Хьош, Е. История на Балканските народи. С., 1998, с. 117.
2 Английски пътеписи за Балканите. С.,1987, с. 175.
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ски град е преди всичко крепост, то балканският – както казваше 
проф. Цветана Георгиева „и в частност българският” – е преди 
всичко пазар. Той е ежеседмичен и се прави в точно фиксиран 
ден, обикновено в петък, за да се съчетае с голямата седмична 
молитва на мюсюлманите. С времето християните (някогаш-
ни помощници и посредници) добиват опит и самочувствие в 
стоково-пазарните отношения. Гърци, българи, румънци, сър-
би и албанци постепенно дорастват до отговорната си роля и 
изтласкват от пазара дотогавашните си партньори. Например 
в една от големите каази в Североизточните български земи – 
Провадия – макар и малцинство, българите първоначално като 
посредници, а по-късно като партньори извоюват свое място на 
провадийския пазар в началото на XVII в.3 

Трябва да се отвори скоба, за да се припомни и един дос-
коро пренебрегван от „класическата кабинетна” историография 
факт. Въпреки понякога форсираната политика на заселване да е 
в полза на турския народностен елемент, мюсюлманите на Бал-
каните остават до самия ѝ край малцинство. Дори в имперската 
столица Истанбул, която е силно обезлюдена след завоеванието, 
мюсюлмани и християни, респ. евреи, в края на XV в. са чис-
лено изравнени – тенденция, която протича и през следващите 
векове. Това го наблюдават и чужденците, преминаващи гра-
ниците на държавата. „Пътешественикът в едно сравнително 
ограничено място може да чуе пет езика – турски, албански, 
български, влашки и гръцки, всички коренно различни, въпреки 
че поради дългото съжителство на хората има много общи 
думи, турският се среща най-рядко”4 – споделя нумизматикът 
Уилям Лийк.

За написването на тази тема са използвани основно запис-
ките на търговките представители, които обикалят из Осман-
ската империя, за да търсят пазар за своята продукция. В този 
период тръгват и много пътешественици, авантюристи, дипло-
3 Сакъзов, Ив. Стопанските връзки между Дубровник и българските 
земи през XVI-XVII-то столетие. С., 1930, с. 162.
4 Английски пътеписи за Балканите. С., 1987, с. 476. Инф. Уилям 
Лийк, 1805 г. 
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матически агенти, учени, военни наблюдатели. Разбира се и 
англичани, французи, немци или арменци имат различни инте-
реси в различни направления. Колкото и субективна да е инфор-
мацията, която записват от наблюденията си, част от нея може 
да се приеме като безценна и достоверна. Такива са например 
описанията за една плодородна балканска земя, която местното 
население усърдно обработва. В резултат ежегодно произвежда 
много и най-разнообразна стока, пласираща се на големите па-
зари и тържища в пределите и извън империята. По този начин 
тече един непрекъснат стокооборот, а с него и информационен. 

Главни герои на настоящото изследване са смели и любо-
знателни мъже от различни точки на Европа,5 които въпреки 
суровото време и трудностите по пътищата остават с положи-
телно и дори приятно впечатление от домакините, които срещат 
по прашните пътища на Балканския полуостров. И въпреки че 
в повечето случаи те не ги различават по етнос,6 много точно ги 
отличават от мюсюлманите, най-вече по езика и дрехите. 

Когато говорим за кулинарията на Балканите, първото и 
най-често впечатление с положителен оттенък, което изтъкват 
европейците в своите пътеписи, е разбира се „отличното вино”. 

И колкото и странно да им изглежда, „то тук е по-евтино, от-

5 Англичаните Джон Нюбъри (търговец), Питър Мънди (търговец), 
Хенри Блаунт (адвокат), Джон Бърбъри (посланик), Джон Ковъл (бо-
таник, свещеник), Джон Бел (лекар), Уилям Хънтър (лекар), Едуард 
Дениъл Кларк (археолог, минералог), Джоузех Карлайл (посланик), 
Уилям Лийк (нумизмат), Джон Галат (търговски чиновник), Уилям 
Макмайкъл (медик), Джордж Джоунз (капитан на кораб), Робърт 
Уолш (свещеник), Джеймз Алекзандър (лейтенант), Джордж Кепъл 
(военен). Французите Луи дьо Заманя (военен секретар), С. Сиеже 
(колекционер), Огюст дьо Месанс, Граф дьо Лагард (пътешественик), 
ген-лейтенант Арман-Шарл Гийемино, ген. Жак-Жан-Мари Франсоа 
Буден, Жан Мари Венсан Оден (издател). Арменците Микаел Себа-
стаци (архимандрит), Хугас Инджеджиян Агоц (историк, хилолог).
6 Повечето пътеписци слагат под обще знаменател християните, най-
общо наричайки ги „гърци”, тъй като не правят разлика в езика, който 
те не разбират и не говорят. 



153

колкото в християнския (западноевропейски) свят”.7 Употреба-
та на вино е официално забранена от исляма, както и всякакъв 
друг алкохол, но християните и евреите остават незасегнати от 
религиозното табу над „елексира на Боговете”. През 1664 г. при 
посещението си във Филипополис, Джон Бълбъри отбелязва, 
че „виното в града е толкова евтино, колкото хубаво, защо-
то е в изобилие наоколо, и се запазва в изключителни съдове”, 
на които той се възхищава.8 Джон Ковъл дава още по-подроб-
на информация за присъствието на вино като стока в градове и 
села, в които разбира се има смесено население. През 1675 г. 
той специално посещава Каликрасия,9 „поради славата му с ху-
бавото вино, която се оказа вярна”.10 В Одрин английският бо-
таник попада на гледка, която му прави силно впечатление, ако 
може разбира се да му се доверим. „Междувременно трябва да 
кажа, че турците обичат виното и пият, колкото и други хора. 
Хазяинът ми (свещеник) беше най-известния винар в града, и 
за да запази виното, бе сложил по-голяма част на едно място 
в църквата. Така в двора до нас идваха най-високопоставени 
турци и се веселяха открито.”11 Но хубаво вино има не само 
в резиденциите и дворците около столицата. Едмънд Чишъл 
описва обширни лозови насаждения в Трансилвания,12 прочути 
със сухо и силно вино „букет, който го отличава, като това 
произведено в долината на р. Рейн”.13

В началото на XIX в. Балканите стават привлекателен ге-
ополитически и социален обект за водената от Наполеон страте-
гия в Източна Европа. Това е причината редица френски дипло-
мати, военни и учени да насочат своето внимание и симпатия 
спрямо християнското население в империята. Независимо от 

7 Пак там, с. 123. Инф. Хенри Блаунт, 1634 г.
8 Пак там, с. 152. Инф. Джон Бълбъри, 1664 г. 
9 Село близо до Силиври, дн. Турция
10 Пак там, с. 201. Инф. Джон Ковъл, 1675 г. 
11 Пак там, Цит. съч. с. 239.
12 Пак там, с. 287. Инф. Едмънт Чешъл, 1702 г. 
13 Пак там, с. 350. Инф. Анонимен пътешественик, 1794 г.
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политическите цели, които обслужват френските пътеписи, те 
представляват широка и пълна картина на стопанските, природ-
ни и поселищни особености на полуострова, и в частност в бъл-
гарските земи.

Какво е мнението на поданиците на една страна, известна 
с хубавите и качествени вина, за балканската продукция? Сесил 
Сеиже, който преминава през 1829 г. около Къзълсиклеи (дн. 
с. Желязково, Бургаско), оценява поднесеното му виното като 
„доста добро”, а гроздето като „отлично”.14 Същото е мнението 
му и за виното в Димотика и Одрин, а за бялото вино, което пие 
в Анхиало твърди че „прилича на виното на Грав”.15 Между-
временно арменският географ и филолог Хугас Инджеджиян 
също описва почвите и климата в българските земи като здра-
вословни. „Българите са майстори на хубаво, пенливо вино”,16 
отдавайки това на една билка, която турците наричат джедвари 
руми17. Информацията на английските пътеписци по отношение 
на виното и почитта, която имат българите към него, открива-
ме в думите на Джон Кепъл, който през 1829 г. правилно от-
белязва, че те „обикновено пият само вода, но не се отказват 
от него на Св. Никола, техният патрон”.18 Когато говорим за 
вино, не може да подминем сладкодумния Евлия Челеби. След 
като не пропуска да опише красотата на християнските девойки, 
похвалва и „прочутото вино и грозде” на районите, през които 
минава.19 А в Димотика според него няма къща без „лозе и цели 

14 Френски пътеписи за Балканите. С., 1981, с. 149. Инф. С. Сиежи 
1829 г.
15 Три основни класификации за вината от Бордо: Grand Cru 
Classé, Cru Bourgeois и Cru Artisan. Grands Crus Classés, Medoc, Graves 
и Sauternes, класификацията от 1855 г.
16 Арменски пътеписи за Балканите. С., 1984, с. 145. Инф. Хугас 
Инджеджиян Степанос Кювер Агонц, 1789-1800.
17 Вероятно мащерка или мента. 
18 Английски пътеписи за Балканите. С., 1987, с. 731. Инф. Джон 
Кепъл 1829 г. 
19 Челеби, Евлия. Пътеписи. С., 2014. с. 47-48, 55, 67, 81, 93,
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розови паркове”.20

Както става ясно, виното е част от трапезата на балканеца 
в празник и делник, затова откъдето минат, пътешествениците 
споменават за цели полета с лозови насаждения. Те се обработ-
ват от християнското население – както в планините, така и в 
равнинните части на полуострова, и най-вече в крайморските 
райони. 

Гостоприемството на местните хора е вторият показател, 
който прави силно впечатление на чуждите гости. „Никога няма 
да забравя искреното и сърдечно гостоприемство, с което ни 
прие това бедно семейство” – записва в своя бележник колек-
ционерът на антични монети мосю Сиеже, когато му се налага 
да пренощува в с. Бююк Манастир, около дн. Тополовград.21 А 
в района на Белград, Питър Мънди отбелязва, че „когато мина-
вахме през някое село много от тях (жителите, бел. авт.) ни 
посрещаха с горещи хлябове, а най-младите и най-красивите 
девойки ни носеха мляко – прясно и кисело, прясно сирене, мас-
ло, яйца”.22 В хотел в дн. Букурещ през 1794 г. на английските си 
гости, домакините поднасят „лека закуска в стандфорски пор-
целанови чинии”.23 Според англичаните, поданиците на импери-
ята „смятат вечерята за най-доброто ядене, и рядко ядат на 
обяд, още по-рядко сутрин.”24 

За разлика от сутрешното хапване, кафето което през 
ХVI в. получава широко разпространение, е особено предпочи-
тана освежаваща напитка. То се употребява по всяко време и 
бързо се превръща в ритуал за турците. През 1634 г. адвокатът 
Хенри Блаунт разказва за традицията, която спазват и до днес 
мюсюлманите по време на пиене на кафе. „То се приготвя от 
едно зърно, голямо колкото дребен фасул, изсушено във фурна и 

20 Пак там, с. 117.
21 Английски пътеписи за Балканите. С., 1987, с. 78 Инф. Питър 
Мънди 1620 г. 
22 Пак нам, с. 162
23 Пак там, с. 358. Инф. Анонимен пътешественик, 1794 г.
24 Пак там, с. 248 Инф. Джон Ковъл 1675 г.
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след това смляно на прах с цвят на сажди и горчиво на вкус, кое-
то варят и пият толкова горещо, колкото могат да търпят. Те 
прекарват по 2-3 часа в кафенета, които в Турция са по-много-
бройни от нашите гостилници и кръчми. Те седят с кръстени 
крака по техен обичай върху скеле, издигнати на половин ярд и 
покрити с дюшеци, често пъти по двеста-триста души заедно, 
като си говорят и обикновено слушат някаква жална музика, 
която се чува отвсякъде.” Характерното турско кафе се сервира 
в малки чашки „без или със захар с гъстотата на течен шоко-
лад, като всяка чашка е запълнена най-малко до половината с 
утайка” – споделя Едуард Дениъл Кларк и продължава, че „вку-
сът е нещо толкова непостоянно, че англичаните отседнали в 
Турция скоро се научават да предпочитат кафе направено по 
турски, а турците, след като поживеят в Англия, пият кафето 
си бистро”. За разлика от турското кафе, чаят до ХIХ в. остава 
не така разпространен сред населението в империята. 

Когато говорим за вкусовите навици на балканците и тех-
ните господари, трябва да погледнем какво най-често слагат на 
софрата си – както бедните, така и богатите. Ще отворя скоба 
само за да отбележа, че османските турци задължително изми-
ват ръцете си преди храна и това ги спасява от Черната смърт и 
последвалите я пандемични вълни в Европа и Азия.25 

Предпочитана храна на населението в империята е овчето и 
агнешкото месо, печено или варено, най-често гарнирано с ориз. 
Като наследство от персийската кухня, поднесено по този начин 
е известно като биряна, а в османската и балканската кулина-
рия като пилаф. Началото му се търси в индийската кулинарна 
традиция, която се трансформира с времето и преминава през 
различни вкусови вариации. За пръв път официално за овнешко 
или агнешко с ориз се споменава в Законника на Селим Първи 
и по-конкретно в раздела „За месарите”.26 През 1634 г. Хенри 
Блаунт споделя: „храната им е много тежка и мазна, готови са 
да се откажат от всякакви лакомства за парче овнешко, което 
25 Пак там., с. Инф. Джон Бърбъри 1664 г.
26 Петрински Ив. Биряна е в основата на османското хранене. В ин-
тернет.
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варят с ориз”.27 С такива впечатления е и шотландският придво-
рен лекар Уилям Макмайкъл. В Eski Zagra (дн. Стара Загора) той 
попада на „угощение” състоящо се от овчи крака (вероятно ста-
ва въпрос за нещо наподобяващо саздърма, бел. авт.), варени в 
мазнина и „превъзходно овче месо в голяма купа пилаф или прос-
то ориз”.28 Според него това е най-разпространената им храна, 
която той също нарича пилаф. Според специалисти изследвали 
това основно за османската кухня ястие, има съществена разли-
ка между биряна и пилафите, които предполагат различни раз-
новидности при приготвянето. В технологията на биряна, месо-
то и оризът се готвят отделно, докато при пилафите основните 
съставки се варят или пекат заедно. Оризът като храна се комби-
нира и с пилешко месо, желиран или поднесен като сладкиш с 
фурми и ягоди.29 Биряна е едно от най-разпространените ястия, 
което има устойчиво присъствие в балканската кухня и до днес. 
В Ловеч приготвят приян, като месото е заменено с картофи, кое-
то го сродява с калкутското биряни, приготвено пак с ориз и 
картофи, но с неизмеримо повече подправки. В Сърбия и Босна 
готвят понякога също пирян със задушено агнешко месо. В Ко-
сово и Метохия биряна е вид кебап. В албанската кухня биряна 
е варено в месен или в зеленчуков бульон ориз, който винаги 
се поднася с отделно печено или варено месо. В изолираните 
албански планини сред българите от Голо бърдо приготвят те-
лешко или говеждо месо варено в кисело мляко, препратка към 
старинно ястие с прабългарски корени.30 

Агнешкото месо, като основна месна съставка в османска-
та кухня, има изключително разнообразно и вкусно участие в 
храната на Балканите. Още от османския период са познати – 
„месо с чесън и лук”, „пилаф сервиран с кисело мляко отгоре”, 

27 Английски пътеписи за Балканите, с. 122., Инф. Хенри Блаунт, 
1634 г.
28 Пак там., с. 555. Инф. Уилям Макмайкъл, 1818 г.
29 Пак там, с. 128.
30 Петрински, Ив. Биряна е в основата на османското хранене. В ин-
тернет.
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„долма – кълцано месо, пълнено в парчета кратуни или увити 
на хапки”, различни видове яхнии, наденици, овча пача с кисело 
зеле и др. 

Когато говорим за прибори, на трапезата по турски оби-
чай „ножове не се използват,31, още по-малко вилици. Обикно-
вено се използва дървена лъжица за чорба, ако има сервирана 
такава. Измиването на ръцете обаче е задължителен хигиенен 
ритуал преди храна, като в по-високопоставените домове дори 
се поставя купа с вода и кърпа, за да може гостът често да си 
преплаква ръцете, особено при поднасяне на риба.32 

А рибата речна или морска присъства често в менюто на 
балканеца, за разлика от османците, които по-късно откриват 
вкуса и качествата ѝ. На всички пътешественици им прави впе-
чатление изобилието от есетра, щука, калкан, писия, кефал, мо-
руна и всякакъв вид дребна риба. Джон Нюбъри през 1582 г. 
на пристанището в гр. Рени, Украйна, купува две щуки „всяка 
повече от три педи на дължина и три шарана всеки по педя и 
половина.”33 Той дори си записва местна рецепта за приготвя-
не на хайвер от есетра.34 В Белград търговецът Питър Мънди 
също отбелязва, че в Дунав около плаващите воденици „реката 
е пълна с риба, която е невероятно евтина”.35 Вкусната дунав-
ска риба в Галац, Русчук, Тулча е оценена високо от страна на 
англичаните в империята. За големи рибни пазари в Кастория, 
Корча и Солун споменава нумизматът Уилям Лейк, който не 
пропуска да подчертае, че пъстърва „има само в Охридското 
езеро”.36 В Цариград „що се отнася до рибата, винаги има го-
леми количества и много хубави калкани, писии, кефали”, отбе-
лязва посланикът Джон Бърбъри през 1667 г.37 Тук не може да не 

31 Пак нам, с. 162
32 Пак там, с. 358. Инф. Анонимен пътешественик, 1794 г.
33 Пак там, с. 33. Инф. Джон Нюбъри, 1582 г.
34 Пак там, с. 34.
35 Пак там, с. 76.
36 Пак там, с. 501.
37 Пак там, с. 166 .
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вмъкнем и любопитната информация, която ни е оставил Евлия 
Челеби за рибата в Охридското езеро. „Особено намиращата 
се тук змиорка има приятен аромат на мускус и амбра”. След 
като описва невероятната физическа сила, която дава тази риба в 
човешкият организъм, той ни споделя, че тя има и целебна сила. 
Лекува главоболие.38 

Разбира се най-ценният и важен хранителен продукт в жи-
вота на човек е хлябът, със всичките му кулинарни и вкусови 
разновидности, които се срещат в Империята. Чужденците като 
че ли не му обръщат подобаващо внимание, изкушени от всич-
ки останали пикантни блюда. Кратката информация, която от-
криваме за хляба в балканската кухня, е че го пекат в жарава, 
непосредствено преди употреба,39 често е „черен, много влажен 
и кисел”40 или „кафяв на дълги филии.”41 В с. Баново, Варненско 
за вечеря на един английски свещеник, домакинята му подна-
ся нещо като „палачинки”. Ако прочетем описанието им обаче, 
става въпрос по-скоро за характерните за империята катми, 
които тя приготвя по следния начин: „… от другата страна на 
огъня тя сложи желязна кръгла тава, напомняща шотландски 
тиган, в която сипва смес от вода, брашно и яйца, така че да 
образуват тънка питка. Когато се опече, тя я извади от та-
вата и я сложи в чинията. Докато следващата стане готова, 
тя намаза първата с масло и сирене и сложи втората върху 
нея. Така тя направи цял куп….и прибави чиния кисело зеле, кана 
вино и канче ракия”.42 

Хлябът за разлика от западна Европа, където има „глад-
ни гробища”, никога не е бил дефицитна стока на Балканите, 
особено в България. Навсякъде, откъдето минат, всички се ди-
вят на „плодородните околности, които произвеждат зърнени 

38 Челеби, Е. Цит. съч., с. 273.
39 Пак там, с. 78.
40 Пак там, с. 350.
41 Пак там, с. 162.
42 Английски пътеписи за Балканите, с. 622. Инф. Робърт Уолш 1827 г.
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храни в изобилие (в Кавала)”43, „долината на р. Марица е добре 
обработена и богата на жито, ориз и вино”44, северно от Се-
рес „земята произвежда пшеница, ечемик и царевица”, около 
Кюстендилско (с. Тиквеш) „зрее чудно жито”. Има много та-
кива примери за плодородие и зърнопроизводство в районите 
с компактно християнско население. Необходимостта от огро-
мни количества зърно за султана и огромното му семейство в 
Двореца Топкапу, за османската войска, за раздутата имперска 
администрация, религиозните центрове и манастири, изисква 
ежегодно доставяне на жито и брашно. Само като пример в един 
от най-богатите манастири в Света гора – Ватопед „седмично 
месят хляб с по 600 оки брашно, а годишната им консумация на 
вино е над 200 корабни товара, всеки от които съдържа 90 оки. 
Само половината от това те произвеждат сами, останалото 
трябва да купуват. Жителите на тази обител са около 250 и 
горе-долу още толкова манастирът наема за работа.”45 

Освен това пазарите и безистените предлагат най-разноо-
бразна качествена стока за градското население. И тук основен 
стопански гръбнак се явяват хилядите производители по селата 
и в планините, около реките и моретата. Може би затова големи-
те стокови тържища с техния всекидневен живот, също правят 
впечатление и удивляват чужденците. Всеки пазар и всеки град 
е известен с нещо специфично, което може да се намери нався-
къде, но тук като местно производство се е утвърдило с качест-
вото и името си. Например освен с плодовете, зеленчуците, зър-
нените култури, рибата и месото, пазарът в Одрин е известен и с 
„едринската халва”, която местните майстори правят от тиква и 
бял тахан. Тя е прочута в целия Ориент и се използва като скъп 
подарък за близки и далечни приятели.46 
43 Френски пътеписи за Балканите, с. 165. Инф. Жак-Жан Мари Фран-
соа Буден граф дьо Тромлен, 1828 г.
44 Пак там, с. 132. 
45 Английски пътеписи за Балканите, с. 422., Инф. Джоузеф Карлайл 
1801 г.
46 Арменски пътеписи за Балканите. С., 1984, с. 84. Инф. Хугас Кювер 
Агонц, 1798.
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След агнешкото, тютюна и кафето, най-голяма съблазън 
на османците доставят сладкишите и шербетите. Във всеки го-
лям градски център присъстват „дюкяни със сладкарски изделия, 
апетитни по форма и разнообразие, хубави дюкяни на сладкари 
с безбройните им видове бонбони, захаросани плодове и всякак-
ви видове захарни изделия”.47 Например в Текирдег (дн. Турция) 
се предлагат „различни сладкиши, мъстеница, сушени плодове и 
други деликатеси”, които през лятото се комбинират с чудесни 
лимонови шербети. В Лозенград през 1827 г. домакините гоща-
ват морския капитан Чарлз Франкланд с „един необикновен вид 
сладко, направено от варено грозде и орехи”.48 Според него тур-
ците го харесват много, особено по време на Рамазана. В Охрид 
Евлия Челеби опитва 26 вида ошаф и записва в своя пътепис: 
„в румелийските области, охридските угощения и компоти са 
прочути за похвалване”. Едно от най-разпространените сладка в 
империята е пестилът, приготвен „чрез варене на сока на ябъл-
ки, сливи или най-често грозде на гъст сироп, смесен с бадеми 
и орехи”.49 

На финала на тази публикация с аромат на пикантни под-
правки и храни, ми се иска да припомня думите на Уилям Лийк: 
„пътешественикът в едно сравнително ограничено място 
може да чуе пет езика – турски, албански, български, влашки 
и гръцки, всички коренно различен, въпреки че поради дългото 
съжителство на хората има много общи думи”. Ние бихме 
продължили твърдението му, че не само думите са „общи”, но 
и храната, която те употребяват. И днес българската съвременна 
кухня представлява кулинарна смесица от ориенталски и бал-
кански ястия, съчетани с чудесно вино, а накрая се поднася де-
серт и кафе. Почти по същия обичай, каквато е била традицията 
преди столетия. И както тогава, така и сега тя се гарнира с ти-
пичното гостоприемство, на което се възхищават пътеписците 
от западна Европа. 
47 Френски пътеписи за Балканите, с. 223. Инф. Алфонс-Мари-Луи дьо 
Ламартин, 1832.
48 Английски пътеписи за Балканите, с. 605.
49 Пак там, с. 495. 
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Праисторически символи в свилениците от Софийско 
Част ІІ – Изображения

д-р Юлия Боева, гр. София

В първата част от книгата „Праисторически символи в сви-
лениците от Софийско” направих опит да разгадая смисъла на 
геометричните символи в шевиците според техните значения 
от праисторическите времена и главно от епохата на неолита и 
халколита. Втората част на книгата е посветена на изображе-
нията в шевиците. Това са изображения на неолитната Велика 
богиня или на нейните зооморфни хипостази – птици, рогати 
животни и змии. Извън тези два тома остана символиката, свър-
зана с изображенията на коне. Тя беше накратко разгледана през 
2017 г. в книгата „Богинята и двуглавият кон”. По този начин 
беше обхваната цялата проблематика на праисторическите зна-
ци и изображения в шевиците от Софийско.

На пръв поглед, анализът на шевици само от Софийско (и 
донякъде от Граовско) изглежда като ограничаване на изслед-
ването в някакви тесни регионални рамки. Имам обаче основа-
ния да твърдя, че това ограничаване не пречи анализът да води 
към универсално знание за всички български шевици, а също и 
за шевици или килимени шарки от една забележително голяма 
територия от Близкия изток и Средна Азия до Южна, средна и 
Северна Европа. Защото има невероятни съвпадения между тра-
диционните шевици на различните страни и народи.

По принцип шевиците в традиционните селски култури са 
изградени от стари мотиви. Този факт е открит през 19 век, пре-
ди около 150 години, от Владимир Стасов. Той пръв е забелязал, 
че в селските шевици мотивите не се измислят, а се повтарят. 
„Колкото и да разпитваш, във всеки ъгъл на Русия, селянките, ... 
навсякъде постоянно ще чуеш, че те шият, ... винаги по предиш-
ни, открай време установени образци, предавани от род в род.”1 

(Принципът за повторението се нарушава едва в процеса 
на умиране на самата традиционна култура). 

1 Стасов, Русский народный орнамент, С-Петербург 1871 г. стр. 8
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С развитието на археологията и етнографията през ХХ 
век, става ясна и дълбочината във времето на тази традиция 
за повторение. Оказва се, че основният комплекс от мотиви в 
селските шевици се състои от неолитни изображения и знаци. 
Приемането на мотиви от по-късни времена е силно ограничено.

Фактът, че едни и същи везбени мотиви могат да бъдат на-
мерени в територии от Палестина и Алтай до Норвегия е нео-
бикновен, защото по принцип всяка от традиционните кул-
тури се стреми към затворено развитие, недопускащо външни 
влияния. Например, у нас могат да се разграничат групи села с 
еднаква носия, между които обменът на шевични модели е бил 
възможен, но само вътре в групата. Например, Бистрица, Же-
лезница и Плана са съседни села до София. Между Железница 
и Бистрица може да има обмен, но с Плана е невъзможно – там 
носията е друга, от Самоковски тип. И ако мома се омъжи извън 
групата на родствените села, нейният чеиз става неизползваем. 

Въпреки тази затвореност на местните традиционни обще-
ства, ние виждаме невероятни съвпадения между шевиците на 
далечни народи. Така например сложната кръстовидна фигура 
(елбетица) от изображения на неолитната Богиня с ръце нагоре 
(макар и на места превърната в нещо като елхичка) и на Боги-
нята с подвити надолу ръце може да бъде намерена в страни 
от Средна Азия и Близкия изток, както и в различни страни на 
Европа.

Запазването на едни и същи праисторически мотиви в ше-
виците според мен означава две неща. Първото е, че праисто-
рическата основа на традиционните култури е била обща за 
една огромна територия. И второ – че развивайки се затворено и 
самостоятелно, всяка от местните традиционни култури е спаз-
вала основния принцип на традиционните култури – прин-
ципът на повторението. И така, макар и вътрешно изолирани, 
различните традиционни култури са запазили едни и същи пра-
исторически мотиви, а също понякога дори еднакви начини за 
оформяне на знаците и изображенията, например в кръстовидни 
структури (които у нас наричаме елбетици). 
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Ил. 1: Сходни традиционни шевици от различни места

Затова, поради произхода си от праисторическата култура 
и спазването на традицията, в свилениците от Софийско са се 
запазили знаци и изображения, които са общи за всички наслед-
ници на праисторическата неолитна култура – от различни земи 
и народи. Тук са се запазили са се повече от 30 основни типа 
изображения и геометрични знаци с неолитен произход, а също 
5 типа изображения от бронзовата епоха и един – от времето на 
ранното християнство по нашите земи. 

Анализът на около 800 ръкава на женски ризи от Софийско 
(наричани свиленици), показва, че в тях се описва цялостна ми-
рогледна система за строежа на света – а този свят е осмислен 
чрез неолитния образ на Великата богиня-майка. Мирогледната 
система е изказана чрез символни средства от два вида – 
геометрични форми и изображения. 
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Във втората част от книгата „Праисторически символи в 
свилениците от Софийско” са разгледани основните видове из-
ображения на Богинята. Те са свързани преди всичко с неолит-
ните идеи за двете „лица” на света – видимото и невидимото. 
Очертава се представата за света като Двойна богиня: Червена 
богиня, символизираща въплътения свят, и Бяла богиня, симво-
лизираща невидимия свят на Светлината. 

В шевиците тези две „лица” на света се представят не само 
чрез червения и белия цвят (т.е. чрез извезаност и неизвезаност), 
но още по много други начини: чрез голяма и малка фигури, или 
чрез дебела и тънка, чрез изреждане в две посоки и т.н.

Изправената Богиня най-често представлява човешко изо-
бражение с триъгълна пола. Понякога триъгълникът на полата 
е „отворен”, т.е. представен чрез ъгъл и превърнат в два раз-
творени крака. Неолитното значение на триъгълника и ъгъла е 
„раждане” – поради формата на половия триъгълник на жената. 
Поставен с върха надолу, той обозначава нормалното човешко 
раждане, от невидимия свят на Бялата богиня към видимия на 
Червената. С други думи, раждането на малкото дете е резултат 
от активността на Бялата богиня, а триъгълникът с връх надолу 
може да бъде осмислен като символ на невидимия свят. Кога-
то триъгълникът е с връх нагоре, това е знак за раждане „на-
обратно” – от света на Червената богиня към невидимия свят на 
Бялата. С други думи, Богинята с триъгълна пола е Червената 
богиня на въплътения свят, в който животът се движи в посока 
към смъртта.

Ил. 2 и 3: Богинята с триъгълна пола и Богинята с големи бедра.
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Другият важен вариант на Изправената богиня е Богинята 
с големи бедра. Тя също е свързана с представите за Червената 
богиня на тукашния свят и задължително е съпроводена от бели, 
неизвезани изображения на Раждащата богиня.

Обратно, изображенията на Колнообразната богиня симво-
лизират безплътния невидим свят на Бялата богиня.

Ил. 4 и 5: Колонообразната богиня и Роджетата

Най-често колонообразни са и т.н. „роджета”, които пред-
ставят Богинята като утроба, т.е. като рогата глава. 

Особено интересни са типовете изображения на Раждаща-
та Богиня. Те варират от точно „копие” на Богинята от Чатал 
Хьоюк от VІ хилядолетие пр.н.е.(копие в кавички, защото раз-
копките в Чатал Хьоюк са по-нови от времето, когато е израбо-
тена шевицата) – до пределно геометризирани форми. Изобра-
женията на Раждащата богиня през по-късните епохи са били 
възприемани като неприлични и затова понякога те са стилизи-
рани до неузнаваемост. Раждащата богиня символизира функ-
цията на Богинята-свят да ражда, да бъде създателка на света и 
на всяко същество в нея.

Освен като двойна, Великата неолитна Богиня-свят се ос-
мисля и чрез три свои основни функции: като Движение, Май-
чинство и Мъдрост. Движението се разбира като космически 
ред, но и като движение на душите между двата свята на Богиня-
та. Негов символ е Птицата. Майчинството се изобразява преди 
всичко чрез образа на Раждащата Богиня, но негови символи са 
също рогатата сърна, която наричам Еленица, а също и рогатите 
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глави, които символизират утробата. Идеята за съзнание, позна-
ние и мъдрост се символизира от змиите. В шевиците от Софий-
ско те са представени по-често чрез геометрични знаци, но също 
и чрез някои изображения на Богинята. 

Ил. 6: Някои от вариантите на Раждащата богиня
Птиците през неолитната епоха се свързват с идеята за дви-

жението като космически ред, но също и с движението на чо-
вешките души между видимата и невидимата страни на света/
Богинята. С други думи, птиците по някакъв начин са свързани 
с раждането и умирането – двата основни прехода в живота на 
живите същества. Чрез анализа на шевиците стигнах до уточ-
нението, че най-вероятно образът на Птицата се свързва преди 
всичко с определянето на момента на зачеване и съответно – мо-
мента на смъртта.

Ил. 7. Птици
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Втората група хипостази на неолитната Богиня са рогати-
те животни и особено важните рогати глави. Те се свързват 
с раждащата функция на неолитната Богиня-свят – с Богинята-
майка. 

Изображенията на рогати животни в шевиците от Софий-
ско са много деформирани, поради което е трудно да се прецени 
тяхното място и значение в системата от символи. Много често 
рогатите животни като че ли носят на гърба си и ездачи.

Ил. 8: Рогати животни (елени?) и ездачи

Особено важен символ за описанието на раждащата функ-
ция на Богинята-свят се оказват рогатите глави. В малката книж-
ка „Богинята и рогатите глави” през 2015 година стигнах до из-
вода, че рогатите глави с формата на букраний (глава на говедо) 
са символ на женската утроба – поради външно подобие на фор-
мите. Утробата е мястото за въплъщаване на душата, за изграж-
дане на тяло. Различните видове рогати глави в свилениците 
от Софийско обаче символизират не само въплъщаването, но и 
процеса на развъплъщаване след смъртта. Съответно и рогатите 
глави са два вида – с рога нагоре и с рога надолу.

Ил. 9: Рогати глави

Тъй като Богинята-майка през неолита е осмисляна и като 
рогата сърна – Еленица, еленските глави в шевиците вероятно 
носят същия смисъл на утроба, както всички други рогати глави.
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Ил. 10: Еленски глави. (Удвоявянето и утрояването на 
рогата е вероятно пожелание за умножаване на силата на 

плодородието).

Третата функция на Великата богиня – познанието-мъд-
рост, се символизира от змията. Тя се оказва символ на самото 
съзнание, на божествената същност на това съзнание, проявена 
в способността на човека да познава света – до степен чрез пос-
вещение да познае Богинята, като се отъждестви с нея.

Идеята за Познанието-мъдрост в шевиците се проявява 
чрез някои от геометричните знаци – спиралата и S-овидния 
знак, а също и чрез S-овидните изображения на Богинята и чрез 
редките изображения на „скитската” Змиенога богиня.

Ил. 11: S-овидната богиня и Змиеногата богиня

Анализът затвърди моето предположение, че селската кул-
тура, която се е зародила през неолита, заедно с началото на зе-
меделието и скотовъдството, може би е станала традиционна 
при прехода към бронзовата епоха, с цел да се запази неолитния 
мироглед в новите условия (на Балканите – след климатична 
криза и преход към патриархалност на обществото). Най-веро-
ятно от тогава в селската култура е била поддържана и тради-
цията в художественото мислене в шевиците, оцеляла до наши 
дни. Като резултат, в свилениците от Софийско намираме един 
праисторически образ на света и живота, представен чрез сим-
волно-знакови средства, установени преди хилядолетия. 
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Първата и може би най-важната функция на традицион-
ните шевици е да бъдат описание на мироглед. Тази тяхна поз-
навателна функция включва представите за самопораждането 
на Природата и Вселената и за тъждеството на Богинята-свят с 
всяко отделно същество. В шевиците се описва двойността на 
този свят, който е видим и невидим, а също и единството му, 
причинено от въртенето. Този свят е раждащ, а процесът на раж-
дане е двупосочен преход между двете „лица” на света (защото 
и умирането е вид раждане). Пътят на душите между световете 
задължително предполага утробно превръщане. 

Освен това, свилениците с мрежова конструкция показват 
света като система, в която всяка част е аналогична на цялото. 
Това Цяло е Богинята, т.е. светът като Природа и Вселена. Всеки 
член на обществото не просто е равен на останалите, но и в ед-
наква степен носи характеристиките на Богинята-свят. А също 
така носи и характеристиките на Цялото като общество, т.е. като 
култура.

Втората важна функция на шевиците е социалната. Ше-
вицата е част от труда на жената, от обучението и от религията 
на обществото. Свиленицата, шевицата изобщо, е художествено 
произведение, но от типа „приложно изкуство” – изкуство, което 
е неотделено от бита, обществения ред, религията, възпитание-
то и цялостната представа за света и живота. Затова шевицата е 
образ на културата, но тя е също и един от начините за поддър-
жането и възпроизводството на тази култура. Както всяко друго 
произведение на изкуството, шевицата е начин за приобщаване 
към културата в нейния цялостен и конкретен вид – като култура 
на селището и на родствените селища. 

Шевицата е художествено творчество, което изисква овла-
дяване на технически умения и знания за смисъла на образите 
и формите. Това творчество обаче трябва да бъде определено 
като изпълнителско: в класическата традиционна култура везач-
ката изпълнява стар модел, спазва точно формата и подредбата 
на композицията, а промени може да има само в подробностите. 

Шевицата е и начин за общуване в обществото. Тя е знак 
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за принадлежност към конкретна местна култура, а също и начин 
за приобщаване към културата, както чрез възприемането, така 
и чрез изработването на шевиците. 

Същевременно шевицата е начин за общуване със самия 
свят, защото този свят е мислен като жив и съзнателен – този 
свят е Богинята. От това произлиза магическото – предпазното 
и пожелателното действие на шевицата. Тя става начин за въз-
действие върху света. На практика това въздействие върху Бо-
гинята е преди всичко въздействие върху културата на селската 
традиционна общност: това е нейният (на културата) начин за 
самоподреждане, за установяване на връзките в обществото и 
окултуряване на отделните хора и на общността. Шевицата е ог-
ледало на ценностите, начин за утвърждаване на тези ценности 
и в крайна сметка служи за приобщаване към Богинята като вър-
ховна ценност. 

Тъй като праисторическите и традиционните общества са 
по принцип религиозни, приобщаването към културата е процес 
на приобщаване към свещеното. Шевиците са образ на това све-
щено, т.е. на Богинята като свят, като Природа и Вселена. Тях-
ното изработване, носене и възприемане е вид свещенодейст-
вие. Везането е начин за освещаване на себе си и на дрехата. 
Изработването и носенето на дрехи с шевици е част от обредния 
характер на живота в традиционните общества. Процесът на ве-
зане може да бъде видян и като медитация, като начин за свърз-
ване и дори отъждествяване с изработваното. В този процес ве-
зането се превръща в молитва, заклинание и упование.

Везането е начин за встъпване във фертилна възраст, за 
приобщаването на момичето към културата и към Богинята. Из-
работването на шевиците е важна част от посвещаването към 
статуса на жена и майка, към напълно културния свят на въз-
растните. То е окончателният преход от природната същност на 
новороденото, през приобщаването-възпитание на детето, към 
културната и раждащата, творяща същност на възрастния член 
на традиционното общество. В крайна сметка, везбата е едно от 
средствата, чрез които се достига до сватбеното отъждествяване 
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на невестата с Богинята като майка. Именно тогава, на сватбата, 
е била обличана за първи път и ризата със свиленици (Софийски 
край 1993, с. 89). 

Ризата с шевици е културната кожа на човека и свещен об-
раз на света. Тя превръща човека в индивидуален храм на Бо-
гинята. Така дрехата по друг начин показва аналогията между 
света/Богинята и всеки член от обществото.
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Сърман
Въпроси и отговори относно символа свастика и 

присъствието му в българската везбена традиция
Славян Стоянов, гр. Варна

  Тази тема представям не 
за първи път на този фо-
рум. Но сега темата е свър-
зана и с публикуването 
книга, чрез която съм се 
опитал да дам и за себе си, 
и за интересуващите се от-
говор на въпроса: Какво 
прави този символ сред 
българските везбени мо-
тиви? Разбира се той не е 
само в българските шеви-
ци. Той се намира и сред 
други народи, където ве-
збата е част от украсата на 
дрехите на хората.

Тъй като темата е за 
свастиката, аз съм използ-
вал едно име „СЪРМАН”, 

което може би не ви е известно. Това е име на свастиката и до 
някаква степен се е запазило и в съвременния български език. 
Чували сте за сърмата, сребърната или златна нишка, която се 
използва, за да се подчертае статуса на онзи, който я е използвал 
в дрехите си. Един вид, колкото повече сърма има по дрехите, 
толкова по-висок е статусът на семейството, на което принадле-
жи използващият я. Но също така тази дума е запазена и в една 
подобна и изключително близка като звучене форма – нарича 
се шашарма. Не знам колко от вас сте я чували, но всеки един 
стар резбар, всеки един строител знае този термин и е чувал това 
понятие. За много от вас, които нямат представа за него – много 
често той се използва върху църковните двери. В катедралата 
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във Варна на лява и дясна врата можете да го видите изобразен 
чрез така наречените „бягащи” или „гонещи се” правоъгълници. 
Това е всъщност символът, който се нарича от резбарите шашар-
ма. Оттам идва една друга дума – „шашардисан”. Шашнат, ома-
ян, уплашен, защото тя илюстрира вихрово движение, каквото 
всъщност представлява и СЪРМАН.

  Сърман в чистата си 
форма е дума, запазена в 
санскрит. Много хора 
мислят, че това е турска 
дума. За сърмичките се 
сещате може би? Това в 
турския език е заемка от 
санскрит в тюркските 
езици. Защото също 
илюстрира увиване и за-
виване. Както казах 
вече, в чистата си форма 
тя е запазена в санскрит, 

запазена е и при волжките българи. Аз хит ро съм използвал тази 
дума СЪРМАН. Защото ако напишеш на книгата си с големи 
букви СВАСТИКА, половината от хората, които биха посегнали 
към една такава книга, биха се спрели само заради заглавието. 
Но нека си признаем нещо – човечеството имаме лошия навик 
да опорочаваме неща, които носят напълно противоположен 
смисъл на значение и сила. Свастиката, за съжаление знаете до-
бре от човешката ни история по време на Хитлеристка Германия 
бива опорочена до такава степен, че в момента този символ е 
сатанизиран в толкова силна форма, че хората се страхуват от 
него. Тогава нека кажем нещо и за страха: там където успеете да 
въведете страха, особено в човешката душа, се развива прос-
транството, което наричаме тъмнина или мрак. А когато мракът 
се развие, в него започва да обитава и много удобно се чувства 
лъжата и невежеството. Защото това е място, в което не виждаш, 
съответно не знаеш, не разбираш, а това предизвиква парализи-
ращ страх. И когато лъжата и невежеството завладеят съзнание-
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то, завладеят пространството – там става „рай” за манипулации-
те. По същия начин този символ „свастика” е бил въведен в 
такава среда. Аз не се опитвам да го реабилитирам в неговата 
опороченост, но с книгата си съм се опитал да потърся и да иден-
тифицирам по някакъв начин пътя, който той чертае.

На корицата на книгата са показани свиленици от Софий-
ско със свастики. 

Донесъл съм ви едни примери, които след малко ще може-
те да разгледате. А това е моята риза, тя е от Варненско, от село 
Аврен. Както виждате, бордюрите на ръкавите са изградени от 
свастики. Подбрал съм някои страници от самата книга, чрез 
които да ви преведа през нея. 

   Още от самото начало виждате 
мотив с дървото на живота. 
Много често този мотив се пре-
плита и с мотива на раждащата 
Богиня Майка. Отляво и отдяс-
но виждате отново свастиките. 
Често това могат да представля-
ват слънцето и луната. Дори в 
църковната иконография този 
стил на изобразяване се е запа-
зил – отляво и отдясно на цен-
тралната фигура да се изобразя-
ват слънцето и луната. И ако 
забележите, в нашия фолклор 
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луната може да бъде срещната с името Сирма, а както чухте, 
слънцето може да бъде идентифицирано и с името Сърман. 

Сега ще ви преведа набързо през съдържанието на книгата. 
Разбира се, за да можем да проследим пътя на този символ, аз 
съм разгледал някои от културите, в които той се среща. Всич-
ки тези култури са свързани с нашия народ. Абсолютно невъз-
можно е да ги откъснеш от това, което народът ни носи като 
памет. Защо започвам с Троя? За темата „свастика” всъщност са 
изписани тонове литература и научни публикации. Дълго вре-
ме в науката се е считало, че прародина на свастиката е Индия. 
До момента, в който започват проучванията на Троя. Знаете, те 
са проведени доста назад във времето от днешна дата. Самият 
Шлиман, който проучва Троя, изпълнява една своя мечта. Той не 
е професионален археолог, но с нужните финанси е възможно 
преодолееш и това като бариера. И там със съответното финан-
сиране. В своите търсения той минава и през българските земи. 
Едно от местата, които проверява, е Троян, тъй като топонимът 
е свързан с Троя. В крайна сметка, по описанията от Илиада той 
достига в днешна Турция, където са и направени откритията, 
идентифицирали Троя. След като проучват различни културни 
пластове, археолозите откриват много градове един върху друг. 
Това, което е забележително като находки, е откриването на сто-
тици примери на свастики, които са с хиляди години по-стари 
от примерите на най-старите такива от Индия. Разбира се, това 
веднага автоматично измества пътя на възникване на символа. 
Към днешна дата в археологията са локализирани и много по-
древни примери на свастиката от тези в Троя. Тези от вас, които 
са се интересували за този символ и неговия път, може би са ви-
дели някъде из интернет, че като най-древен пример е посочен 
артефакт от днешните земи на Украйна. Изобразен е върху кост 
на мамут. Всъщност примерите са няколко, не е само един. Това 
не е чиста свастика, а елементи, които се вписват в свастиката 
и в книгата съм го показал. В действителност към днешна дата 
най-старите примери на чиста свастика са от българските земи. 
Те са на около 8 000 хиляди години, няколко предмети от нефрит 
имаме открити. Този архаичен пример на свастиката като сти-
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листика съм го открил и във възглавници от Добруджа. Стилис-
тично аналогията е почти идентична.

    И тук е моментът да ви 
споделя една тревога, 
която описвам в книгата 
си и съм се постарал да я 
илюстрирам. Аз съм ху-
дожник и за мое щастие 
имам възможността да 
участвам в археологиче-
ски разкопки вече над 10 
години и на терен съм 
виждал неща, които 
всъщност много ме за-
палиха. По същия начин, 
както доктор Юлия Бое-
ва спомена, видях сим-
воли по керамиката, кои-
то се срещат почти едно 
към едно в шевиците. И 
аз си зададох въпроса: 

Как е възможно подобно нещо? Как е възможно тези архаични, 
праисторически символи да оцелеят и се запазят във везбената 
култура? Точно това предизвика и моя интерес към шевиците. 
Така започнах да ги изучавам. На терен откривахме съдове, на 
които буквално бяха изобразени носии. Знаете, че много от съ-
довете и формата им илюстрират женска фигура. Когато съдът е 
празен, той илюстрира празната утроба, когато той бива напъл-
нен със зърно или с каквото и да е друго съдържание, той 
илюстрира вече непразна утроба. Много от тези съдове освен 
битова са изпълнявали и чисто сакрална функция. Върху дръж-
ките на някои от съдовете има стилизирана макар и умалена 
форма на шевици, по аналогичен начин такива се намират и на 
някои от нашите носии. Интересното е, че в района, в който те 
се откриват, аналогията с носиите в региона е много близка. 
Изумителното е, че ги разделят няколко хиляди години. Подоб-
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ни аналогии са откривани и в култура Орсоя и култура Гърла 
Маре. Те са култури буквално една до друга, там се откриват 
илюстрации на носия върху антропоморфна идолна пластика на 
женски фигури. Аналогиите с български носии са изключител-
ни. Направил съм сравнение с шопска, с кулска, с кюстендилска, 
с ваешка... Примерите са много и ми се ще някога да направя 
отделен труд за тях, за да ви покажа всички тези фигури и онова, 
което се открива по тях. 

Относно дрехите на българите през средновековието из-
ворите, от които съдим за него (средновековието?), са най-вече 
от църковни стенописи. Но там най-вече са рисувани облеклата 
на благородниците. Мисля, че Захарий Зограф е първият, който 
се осмелява да рисува по църковните стенописи хора в носии. 
Обикновено сюжетите, където те биват изобразявани, са на хора 
грешници. Те са представяни като съгрешаващи, които отиват 
поради една или друга причина в ада. Но точно това всъщност 
е един от изключително показателните доводи, че става въпрос 
за предхристиянска култура, което само по себе си ни отвежда 
към времената преди новата ера. Знаете ли защо? Защото те са 
посочени като носители на предхристиянската култура и затова 
се асоциират с грешници – един вид са свързани с езичеството. 
Разбира се, това няма общо с истината, но такива внушения на-
истина са правени. А много често баячки, врачки, народни лечи-
телки биват представени абсолютно задължително в иконописта 
с носии. Но това всъщност е показател колко стара е тази култу-
ра. Естествено след като свастики бяха открити в Троя, след това 
още по-стари са откривани и на Балканите.

С д-р Юлия Боева направихме опит да открием трудовете 
на Иван Коев, защото той споменава в един от тях, че е насъбрал 
изключително много материал за свастиката в българската везба 
и е искал да посвети на това отделен труд. След като почива, 
следите на този му труд вече се губят. Ако някога тези материали 
бъдат открити и излязат на бял свят, ще бъдат буквално съкрови-
ще. Това си заслужава публикуване.

В много от българските носии, където този символ при-
съства, ще видите и един мотив, който е съставно образуващ 
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за свастиката. Това е S-образният символ, които също засягам 
в книгата си. Този символ има змиевидна форма. Ако той бъде 
дубликиран и кръстосан по хоризонтал и вертикал, това образу-
ва и свастика. 

Относно зооморфния контекст на змията съм разгледал 
смисъла му в някои близки до нас народи.

В едно от изображенията, показани в книгата, виждате Бо-
гинята Майка и отляво и отдясно две свастики – слънце и луна. 
Този сюжет кореспондира с Богинята Лето от антична Елада и 
нейните близнаци Аполон и Артемида, които се идентифицират 
със слънцето и луната. Лето носи характеристиките на Богинята 
Майка. Те се предават от първо поколение богове от майка на 
дъщеря. Началото е от Гея (Земя) към нейната дъщеря титанида-
та Феба, към Лето (дъщеря на Феба) и съответно към Артемида.

В книгата разглеждам някои от имената на свастиката, кои-
то ни дават по-широко разбиране за него. Например сред укра-
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инци, руснаци и някои други славяноезични народи е запазено 
името СВАРГА. В свещените писания „Ведите” Раят или домът 
на божествата е известен и с името СВАРГА. Украинците нари-
чат символа, който на нас ни е известен като ЕЛБЕТИЦА, пълна 
СВАРГА. Тоест, когато лявата и дясната свастики се съединят, 
се образува пълна СВАРГА. Елбетицата илюстрира началото в 
конструкцията на света. Илюстрира райската градина – домът 
на боговете.

В Индия лявото и дясното и до сега съществуват в древния 
си смисъл, тоест те се приемат като мъжко и женско. Всичко 
ляво е женско, всичко дясно е мъжко. Когато обаче те се съеди-
нят се появява онзи унисон, който наричаме семейство. Нова 
раждаща единица, чрез която се възпроизвежда човек и продъл-
жава съществуването му. 

Може би сте чували тази фраза: когато момък и девойка 
се харесат и близките им казват „Стана сварката”? Смисълът е 
именно в идеята на пълната сварга. Тоест съедини се лявото с 
дясното. Двете половинки се събраха.

       В края на книгата съм 
съпоставил примери на 
представата за дома на бо-
говете. С една елбетица от 
Ловешко са сравнени кла-
сическа мандала, съд от 
Шумер, култура Самара, 
илюстрираща митичната 
им северна прародина ос-
тровната държава Дилмун, 
представена като свастика. 
Друг показан пример е на 
Шамбала – илюстрация-
гравюра на Рая от старо 
библейско издание. И по-
следният пример, който 
съм посочил, е карта на 
Хиперборея. Съществува 
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вярване, че това е прародината на бялата раса. 

Шевица от Врачанско
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Крайовският договор и мирното възвръщане на            
Южна Добруджа през 1940 г.

Стоян Райчевски, гр. София

    Добруджанският въпрос1 
като елемент от българската 
национална политика и 
предмет на международни 
отношения, които ангажи-
рат силно и великите сили в 
Европа, възниква веднага 
след Освобождението на 
България. След Руско-тур-
ската война 1877-1878 г., за 
да компенсира Румъния за 
участието ѝ в нея и компен-
сация за Бесарабската об-
ласт, тя получава една част 
от Добруджа. От такива съо-
бражения Санстефанският 
мирен договор от 3 март 
1878 г. прокарва границата 
между Българското княже-
ство и Румъния, така че тя 
разделя Добруджа на две 

1 Генчев, Н. Възвръщане на Южна Добруджа към България през 
1940 г. – Исторически преглед, 1969, № 6, с. 58-73; Марков, Г. Доб-
руджанският въпрос и германо-съветските отношения ( февруари – 
септември 1940 г.). – Векове, 1981, № 3, с. 19 – 28; Кузманова, А. От 
Ньой до Крайова. Въпросът за Южна Добруджа и международните 
отношения. С., 1980; Кузманова, А.,Тодоров, П. Попов, Ж., Няго-
лов, Б., Пенчиков, К., Милчаков, В. История на Добруджа, Том 4, 
В. Търново, 2007. Петров, Л. Настаняването на северно-добруджан-
ските българи в Южна Добруджа през 1940-1941. – Векове, 1988, № 
2, с. 5 -17; Райчевски, С. Крайовската спогодба между прагматизма 
и емоциите.,С.,2020.
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части – Северна и Южна: „Тя ще остави морския бряг при Ман-
галия и следвайки южните граници на Тулчанския санджак, ще 
стигне Дунава над Расово”.2 Румънската страна отхвърля в нача-
лото това предложение с аргумента, че в Добруджа населението 
е българско и това ще ѝ създаде в бъдеще напрежение с Бълга-
рия. Берлинският конгрес потвърждава разделянето на Добру-
джа и постановява границата между Княжество България и Ру-
мъния да „започва от една точка на изток от Силистра, като ще 
бъде определена от една европейска комисия и от там ще върви 
към Черно море на юг от Мангалия.”3

От Освобождението до началото на Балканската война 
Добруджанският въпрос не предизвиква сериозни усложнения в 
отношенията между България и Румъния. България по това вре-
ме е насочила усилията си към освобождението и приобщаване-
то на българите, които са останали в пределите на османската 
държава – в Тракия и Македония, осъществява Съединението 
през 1885 г., посреща доблестно Сръбско-българската война, 
разгромява и изхвърля агресора и през 1908 г. обявява своята 
независимост.

Най-неочаквано след българските победи в Източна Тракия 
по време на Балканската война, при откриването на румънския 
парламент на 25 ноември 1912 г. крал Карол заявява, че Румъ-
ния като „важен фактор в Европейския концерт” трябва да има 
думата при окончателното уреждане на въпросите на Балканите. 
След тези изявления румънското правителство поставя въпроса 
за корекция на границата за сметка на България. Конференцията 
на посланиците в Санкт-Петербург на 9 май 1913 г., председа-
телствана от руския министър на външните работи С. Д. Сазо-
нов и с участието на посланиците на Англия, Австро-Унгария, 
Германия, Италия и Франция отхвърля основните искания на 
Румъния за корекция на границата в Добруджа, но решава да ѝ 
се отстъпи гр. Силистра. Тази отстъпка не удовлетворява румън-

2 Генов, Г. П. Международни актове и договори, зaсягащи България. 
С., 1940, с. 225.
3 Пак там, с.289
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ските амбициите, напротив – тя само ги насърчава да засилят 
претенциите си към Южна Добруджа.

Използвайки крайно сложната ситуация, в което изпада 
България при избухването на Междусъюзническата война през 
1913 г., ангажирана изцяло във войната срещу Сърбия и Гър-
ция, румънските войски нахлуват вероломно в България и без 
да срещне български части, които воюват на южния и западния 
фронт, овладява цяла Южна Добруджа, настъпва през Дунава на 
юг и достига безпрепятствено чак до покрайнините на София. 
Според подписания в Букурещ на 10 август 1913 г. договор за 
мир, новата граница между България и Румъния „тръгва от Ду-
нава, по-нагоре от Тутракан, по течението на реката и достига до 
Черно море на юг от Еркене”.4 

Така една област, в която българското население е най-мно-
гочислено, а румънското едва 2.3%, бива откъсната от България 
и предадена на Румъния. През 1913 г. според рапорт на терито-
риалната комисия Румъния е получила територия от 7630 кв. км 
с 273 090 души население, от които само 6 090 румънци.

Добруджанският въпрос отново излиза на политическа-
та сцена по време на Първата световна война. На 6 септември 
1915 г. германският посланик в София Михаелес и български-
ят министър на външните работи Васил Радославов подписват 
тайна конвенция, според която, ако Румъния без никакво пре-
дизвикателство би атакувала България или нейните съюзници, 
Германия се съгласява България да си присъедини териториите, 
които е отстъпила на Румъния по Букурещкия договор от 1913 г., 
както и една поправка на българо-румънската граница, начерта-
на от Берлинския конгрес. По време на Първата световна война 
през август – началото на септември 1916 г. са отвлечени от ру-
мънските власти над 30 000 българи, предимно млади мъже, но 
също и жени и деца и затворени в специални лагери за изолация 
и принудителен труд в Молдова, голяма част от които загиват от 
изтощение, глад, болести и студ. След капитулацията на Румъния 

4 Генов, Г. П. Международни актове и договори, зaсягащи България. 
С., 1940, с. 455.
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през 1917 г., през пролетта на 1918 г. румънското правителство 
подписва договор за мир с България, Германия, Австро-Унгария 
и Турция, според който Румъния връща Южна Добруджа заедно 
с една ректификация на границата в полза на България под ли-
нията Черна вода – Кюстенджа. Останалата част на Добруджа, 
до Дунавските устия, е отстъпена на четирите съюзни държави 
и остава под тяхно общо управление като кондоминиум.

Добруджанският въпрос се поставя наново пред мирната 
конференция в Париж през 1919 г. Въпреки всички изложени 
от българската страна безспорни исторически, етнографски, 
географски и икономически права на България върху Южна 
Добруд жа, тя отново е дадена на Румъния чрез подписания на 
27 ноември 1919 г. Ньойски мирен договор. Границата между 
България и Румъния остава такава, каквато тя е била на 1 август 
1914 г.

След войната румънските власти предприемат системна 
политика на колонизация на Южна Добруджа с цел да се про-
мени етническият състав на областта, да се прогони или дена-
ционализира местното българско население. След прилагането 
на тази политика, населението на Добруджа според румънското 
преброяване през 1930 г. се увеличава на 378 344 души, българ-
ското население продължава да е доминиращо спрямо другите 
народности: българи 37,9%, турци – 34,1%, румънци 20.6%.5 
През 1936 г. между Румъния и Турция се сключва конвенция, 
която дава възможност на турците да се изселват в Анадола и на 
други места в турската държава, в резултат на която 40 000 от 
тях се изселват. Българското население в Добруджа продължава 
да е мнозинство спрямо румънското – 162 688 българи срещу 
93 276 румънци през 1936 г.

През януари 1934 г. цар Борис III и министър-председате-
лят Никола Мушанов посещават Букурещ във връзка с подго-
товката и разговорите по Балканското споразумение. Те отказват 
България да влезе в това споразумение, заявявайки че страната 

5 Генчев, Н. Възвръщане на Южна Добруджа към България. – „Исто-
рически преглед”, 1969, кн. 6, с. 58.
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няма агресивни намерения спрямо съседите си, но тя, както и 
никоя друга държава, не би могла да се откаже от правата, които 
Обществото на народите ѝ гарантира.6

Пътят към мирното възвръщането на Южна Добруджа за 
българската дипломация става особено активен след подписва-
нето на Солунската спогодба от 31 юли 1938 г., с която се премах-
ват някои от наложените ограничения на България от Ньойския 
мирен договор. На 30 септември 1938 г. правителствата на Гер-
мания, Италия, Англия и Франция подписват Мюнхенското спо-
разумение, което коренно изменя международното положение в 
Европа. Българската дипломация получава възможност да търси 
мирна ревизия на териториалните клаузи на Ньойския договор 
под формата на дипломатически сондажи. На 20 април 1939 г., 
на закрито заседание на Народното събрание българският ми-
нистър-председател Георги Кьосеиванов произнася реч, в която 
аргументира пътя на България към мирна ревизия на Ньойския 
договор и на първо място връщането на Южна Добруджа. Десет 
дни по-късно, на 30 април той прави публично изявление с иска-
не за възстановяване на българските граници от 1913 г. 

През ноември 1938 г. българският пълномощен министър в 
Москва Антонов разговаря с турския посланик Апаидин, който 
лансирал идеята за създаване на групировка от балкански държа-
ви с Унгария и Турция, която да импонира на Германия и СССР и 
по тоя начин да се осигури военната безопасност на Балканите. 
Като предварително условие за това турският дипломат виждал 
сключването на едно споразумение между България и Румъния 
за Добруджа. Окуражен от тези внушения, Кьосеиванов замина-
ва за Анкара. За резултатите от тази му мисия известна светлина 
хвърля записаното в дневникът на Любомир Лулчев, че той, по 
думите на цар Борис III, бил „уговарял турците да не ни нападат 
в гръб, ако тръгнем за Добруджа”. През 1939 г. Борис III поставя 
добруджанския въпрос в Рим, изказвайки се остро против Ру-
мъния7, но без особен резултат, тъй като Италия се интересува 

6 ЦДА ф176К, оп. 8, а. е. 3, л. 32-33.
7 Граф Чано. Политически дневник 1939-1943.С., 1943.
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повече от обстановката в Южните и Западните Балкани.
На 16 август 1940 г. румънското правителство изпраща до 

София ново предложение с покана официалните българо-ру-
мънски преговори да започнат на 19 август в румънския град 
Крайова. Поставя се отново условието за предварително съгла-
сие по следните два въпроса: 

1. Опразването на територията, която Румъния ще отстъ-
пи на България, да се осъществи в достатъчно дълъг период от 
време и само след сключване на всички съглашения, отнасящи 
се до него. 

2. Българите от Северна Добруджа задължително да се пре-
местят в България, а румънците от териториите, които предстои 
да бъдат преотстъпени на България, да имат свобода на избор. 
Българското правителство да заплати движимото и недвижимо-
то имущество на румънското население, което ще напусне облас-
тта. Успоредно с това румънският крал Карол се обръща лично 
към цар Борис III с молба Силистра и Балчик да бъдат оставени 
на Румъния, като необходими за нейното стопанско развитие. 
За Балчик те изтъкват и емоционални мотиви, като построения 
дворец на майката на крал Карол.

Българското правителство приема преговорите да започ-
нат на 19 август, но възразява срещу предложените от румънска 
страна начини и срокове за опразване на Южна Добруджа, защо-
то то желае по-бързото приключване на преговорите. Тези въ-
проси следва да се обсъдят на самите преговори и ако там не се 
стигне до съгласие, тогава да се поиска арбитраж. След размене-
ните предварително мнения и съгласувания, на 19 август 1940 г. 
в Крайова започват преговори между румънската и българската 
делегации по въпроса за възвръщането на Добруджа. 

Още на първото заседания главният румънски преговарящ 
Крециану поставя въпроса за корекции на някои от българските 
териториални искания, но Поменов настоява категорично да се 
пристъпи направо към уточняване на границата отпреди Балкан-
ската война – 1912 г. Разговорите продължават под формата на 
частно заседание, на което се разискват условията за размяната 
на населението, заплащането на имотите на румънските изсел-
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ници от Южна Добруджа, срока за опразването на територията и 
др. Румънската делегация предлага опразването на Южна Доб-
руджа да продължи от десет седмици до три месеца от момента 
на подписването на българо-румънското съглашение. Българ-
ската делегация настоява това да стане в двуседмичен срок и 
предлага изселването да няма задължителен характер нито за 
румънското, нито за българското население, което ще гарантира 
запазване на част от българската диаспора в Северна Добруджа, 
но румънците са категорични в настояването си, изселването на 
българите да е задължително. Повдига се отново въпросът за 
Балчик и румънците искат като компромис, за него да се пред-
види статут на свободен град, което българската делегация от-
хвърля най-категорично. Проблеми създават и прекомерните ру-
мънски претенции за компенсации, за които с основание им се 
напомня, че голяма част от имотите на румънските колонисти 
фактически са заграбени български земи, постройки и др. иму-
щества. Докато текат преговорите, вече започват да пристигат и 
тревожни сведения, че българите в Южна Добруджа са подлага-
ни на реквизиция и секвестиране на реколтата им, дори и на сел-
скостопанския им инвентар, че често стават обект на нападения, 
грабежи, насилия и убийства.8

Третото заседание между двете делегации се провежда още 
на следващия ден – 20 август 1940 г. На това заседание Крециану 
предлага да се приеме принципът за задължителното изселване 
на българите от Северна Добруджа. Този принцип се посреща с 
голямо недоволство от страна на добруджанските българи и от 
редица общественици и интелектуалци в България. Предвид на 
това, властите се въздържат от широк обществен дебат по този 
пункт, а и динамично развиващите се в Европа събития не дават 
изгледи да има достатъчно време за това. Българският главен 
преговарящ остро се противопоставя на това румънско усло-
вие, заявявайки, че българското правителство е против всякакви 
действия, които предвиждат насилствено изселване на населе-
ние, защото те противоречат на принципите на хуманизма. По-

8 Кузманова, А. От Ньой до Крайова, с. 274.
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менов настоява да се приеме другия принцип – на доброволното 
и свободно изселване, което ще е в интерес и на добрите връзки 
между двете държави. Въпреки това противопоставяне и ясно 
изразените противоречиви позиции от страна на двете делега-
ции по принципа за размяна на населението, комисията накрая 
все пак бива формирана, което, както ще видим, се оценява и 
като отстъпка от българска страна в интерес на румънската по-
зиция, чиято цел и намерение е българите от Северна Добруджа 
да бъдат изселени задължително след подписването на договора 
за възвръщането на Южна Добруджа. 9 Българското общество 
остава с впечатлението, че по този пункт българските делегати 
и въобще правителство не са се противопоставили достатъчно 
силно на румънския план за обезбългаряване на Северна Доб-
руджа, поддали са се и на внушения от германска страна, която 
е заинтересована по-бързо да се решат конфликтните точки на 
Балканите и най вече – за по-бързо обвързване на Румъния зара-
ди нейните природни и петролни ресурси.

Кореспонденциите, които се разпращат от Берлин вечерта 
на 21 август 1940 г. в различните столици на Европа, са изпъл-
нени със задоволство, че Румъния и България са приключили 
преговорите по въпроса за Добруджа, при които двете страни са 
постигнали „пълно съгласие”, за разлика от унгаро-румънски-
те преговори. Те дават още да се разбере, че германското пра-
вителство одобрява начина на действие на България и Румъния 
по този въпрос, което щяло да допринесе за омиротворяването 
на Югоизточна Европа, каквато била целта и на Германия, и на 
Италия.10

Европейските политически наблюдатели са убедени, че на 
преговорите между България и Румъния в Крайова вече е по-
стигнато споразумение, което във все по-силно разгарящия се 
пореден световен конфликт може да бъде посочено като пример 
за мирно разрешаване и на най-трудните спорове между държа-

9 Генчев, С. Връщане на Южна Добруджа към България. – Историче-
ски преглед. 1969, кн. 6, с. 71.
10 ЦДА Ф 176К, оп. 8, а. е. 11, л. 95
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вите, каквито са териториалните. 
Истинската картина разкрива телеграмата от четвъртия ден 

след започването на преговорите, изпратена до българския пъл-
номощен министър в Берлин: „Преговорите в Крайова вървят 
тежко. Четвърти ден се преговаря, а нито една точка няма фор-
мално постигнато съгласие. Румънците настояват срокът за оку-
пацията да бъдат десет седмици след подписването на догово-
ра. Съображенията им за това са несериозни. При размяната на 
населението румънците искат за българите изселването да бъде 
принудително, а за румънците – доброволно. Свръх това искат 
да им върнем двата триъгълника на границата. За мен е ясно, че 
румънците търсят да печелят време, за да изчакат някакви благо-
приятни обстоятелства и за да ограбят окончателно населението 
в Южна Добруджа, от което през последните дни под вид на 
реквизиция се изземат останалите припаси, добитък, превозни 
средства и пр.”11 

В среща на военните съветници, генералите Попов и Пото-
пеяно, проведена на 24 август 1940 г., румънската страна отно-
во поставя въпроса за двата града Силистра и Балчик. Генерал 
Потопеяно заявява, че Румъния претендира за тях заради ней-
ното участие в освобождението на България по време на руско-
турската война. След като се убеждава, че няма никакъв шанс 
за удовлетворението на това искане, той настоява за известна 
компенсация срещу тия два града, а именно – да се отрежат в 
румънска полза двата вклиняващи се триъгълника, за да можела 
Румъния да осигури своята отбрана.

Тържественото подписване на договора за възвръщането 
на Южна Добруджа към България става точно в 15.30 ч. на 7 
септември 1940 г. в добруджанския град Крайова. Договорът е 
ратифициран на 15 септември с. г. в Букурещ и той влиза вед-
нага в сила. Той връща на България онази част от Добруджа, 
която Румъния е получила след Междусъюзническата (1913) и 
Първата световна война (1915-1918) по силата на Букурещкия 
(1913) и Ньойския мирни договори (1919). Той е потвърден и по 

11 ЦДА Ф 176К, оп. 8, а. е. 847, 58-59.
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време на уреждането на следвоенния свят на Парижката мирна 
конференция (1945 – 1947).

Освен радостта на всички българи от възвръщането на 
Южна Добруджа, Крайовският договор предвижда и други ва-
жни за добруджанци промени. Има и такива, които предизвик-
ват не без основание и доста критични бележки, като например 
задължителната размяна на населението и неблагоприятните 
финансовата клаузи, според които България трябва да заплати 
на Румъния внушителната сума от един милиард румънски леи 
на две равни вноски: първата на 15 януари 1941 г. и втората на 
15 януари 1942 г.

На 7 септември 1940 г., в деня, в който се сключва Крайов-
ската спогодба между България и Румъния за възвръщането на 
Южна Добруджа, се подписват и няколко важни писма между 
представителите на двете съседни държави, които са от голяма 
морална и обществена значимост, принос и заявка за развитието 
на добросъседските отношения между тях. В деня на подпис-
ването на Крайовския договор между двете страни се разменя 
и „Нота за описателните данни на фаровете на Шабла и на Ка-
лиакра, както и за радиофара на Калиакра”, която има за цел 
да осигури функционирането и поддържането на тези важни за 
осигуряването на морския път съоръжения, както и на инстала-
циите за сигнализиране в Балчишкото пристанище.

Пълномощният министър и председателят на румънската 
делегация Александър Креацину отправя писмо до българския 
си колега Светослав Поменов – пълномощен министър и пред-
седател на българската делегация, че в отговор на негова молба 
да бъдат освободени и върнати по домовете си отбиващите во-
енната си повинност румънски поданици от български и турски 
народностен произход, населяващи територията, която трябва 
да бъде отстъпена на България, се е получило вече съобщение 
от Генералния щаб на румънската армия, което гласи: „Всички 
въпросни военнослужащи, към който и набор да принадлежат 
те, са освободени от всякакво военно задължение към румънска-
та държава и се намират по домовете си.” 

Второ писмо от Крециано до българския му колега Поме-
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нов от същата дата разширява кръга на освободените българи от 
военната повинност, като добавя към него и инициатива за ос-
вобождаване на политическите затворници, които се намират в 
румънските затвори: „Имам чест да Ви потвърдя, че по нарежда-
не на румънското правителство се състави списък на румънски-
те поданици от български народностен произход, установени в 
Тулчанския, Кюстенджанския, Дуросторския и Калиакренския 
окръг, осъдени или преследвани за престъпления от политиче-
ско естество, за да бъде поднесен на негово Негово Величество 
Краля на Румъния за помилване. В случай, че между казаните 
поданици биха се намирали лица, лишени от свобода поради 
причини от политическо естество, по силата на административ-
ни мерки, румънското правителство ще нареди да бъдат пуснати 
на свобода.”

В същия ден Светослав Поменов изпраща до Александър 
Крециано още две писма като израз на добра воля от българска 
страна за по-нататъшното развитие на отношенията между две-
те съседни държави. Първото е потвърждение за признателнос-
тта на българския народ за румънското участие в Руско-турската 
война 1877/78 г.: „В желанието си да запази спомена за славното 
участие на румънската войска в руско-турската война през 1877-
1878 г., която завърши с освобождението на България – се казва 
в него – българското правителство реши да поеме в своя тежест 
поддържането на румънския храм-паметник в Гривица. Специ-
ална охрана ще бъде назначена от Министерството на войната, 
което ще има също грижата да нарежда да се отслужва всяка 
година на 30 август – годишнината от битката при Гривица – за-
упокойка за румънците, паднали на полето на честта. Царското 
правителство разгледа също тъй внимателно въпроса за другите 
възпоменателни паметници за участието на румънските войски 
във войната през 1877-1878 г.” 

Вторият знак за доброжелателство, за който Поменов уве-
домява Крециано, се отнася за имотите на румънските поданици 
в района на Балчик: „Желаейки да запази на Балчик характер на 
летовищен град, Царското правителство реши да не смята вили-
те, построени в неговите околности и предимно по посока към 
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Екрене, за полски имоти, подлежащи на отчуждаване. По този 
начин техните собственици, румънски поданици, ще могат да 
разполагат с тях, както им е угодно.” За насърчение на турис-
тически обмен този ден между Поменов и Крециано се разме-
нят още няколко писма. Българското правителство е решило в 
отговор на желанието на румънското правителство, да направи 
„специални улеснения за лицата, които пътуват с туристически 
автомобили по пътя Туртукайя (Тутракан) Силистра”, що се от-
нася до минаването по него и митническите формалности. 

Възвръщането на Южна Добруджа и то по мирен път се 
посреща с възторг от всички политически кръгови в България 
и от целия български народ. Пред двореца в София се провежда 
грандиозна манифестация на повече от 100 000 души под зву-
ците на добруджанския химн „О, Добруджански край” по текст 
на Л. Бобевски и музика на Ал. Кръстев, който в тези дни се пее 
из цяла България. В много градове из цялата страна също се ус-
тройват многолюдни митинги. Целият български народ ликува, 
че след националните катастрофи от 1913 и 1919 за първи път е 
върната част от отнетите български изконни територии.

Всенародната радост избухна веднага щом новината за 
подписването договора за възвръщането на Южна Добруджа 
бързо обхожда цялото българско землище от Дунав до Охрид 
и навсякъде, където звучи българска реч. Това събитие, както 
го описват в спомените си очевидците, „отекна във всяко бъл-
гарско сърце, защото възкръсваше за свободен живот една не-
справедливо откъсната от България територия и възвръщането й 
ставаше по безкръвен начин.”12 Провежда се тържествено засе-
дание на Народното събрание, произнасят се речи и патриотич-
ни слова. Поздравителни телеграми от цяла България засипват 
канцеларията на двореца. Обявяват се тридневни национални 
тържества в столицата и във всички градове на страна. Най-го-
ляма е радостта в бежанските квартали и местата, където има 
бежанци от Добруджа. Жителите на Добруджанския квартал в 

12 Медникаров, Хр. Дни на всенародна радост. – В: Добруджа, № 17-
18, 2000, с. 341.



194

София постилат с килими пътя, по който ще минат скъпите им 
гости. С неописуема радост те посрещат героя от освобождение-
то на Добруджа през 1916 г. генерал Тодор Кантарджиев.

Радиото с високоговорители по градските и селските пло-
щади предава патетичните речи на министър-председателя и на 
другите министри. Химните „Шуми Марица” и „О, Добруджан-
ски край” се смесват със звъна на църковните камбани. Артисти 
рецитират патриотични стихове от Вазов и Ботев, а учителите 
извеждат учениците вън от класните стаи да озвучават с песните 
си улици и площади на малки и големи селища, за да подсилят 
радостта на възрастните, които вече виждат в мечтите си да па-
дат и другите вериги, с които преди две десетилетия Ньойският 
мирен договор бе обримчил България от север, от запад и от юг.

На следващия ден всички вестници в България излизат с 
големи заглавия за възвръщането на Южна Добруджа като тър-
жество на правдата и всеобщата радост на българския народ, че 
този голям успех е постигнат по мирен начин – без кръвопро-
литните войни, които той е трябвало да води в миналото, за да 
защити своето право и своите братя под чужда власт. На 8 сеп-
тември 1940 г. „Варненска поща” започва уводната си статия с 
патриотичен благослов към гордите чада на Добруджа: 

„Добруджанецо, 27 години робство, 27 години гнет, 27 го-
дини гонения и терор – нищо не бе в състояние да сломи този 
борчески български дух. Той остана несломим като гранитна 
скала и с вдигната глава отговаряше гордо на потисниците си: 
„Аз съм българин и българин ще си умра! Ти не се поддаде на 
асимилация, ти понесе със стоицизъм трагедията, отредена ти в 
Ньой, с пълна вяра, че правдата ще възтържествува и че сияйни-
те лъчи на свободата ще огреят ширните поля на многострадал-
на Добруджа. Ликувай горд, че устоя и веригите скъса! Честита 
свобода!”

Поетите наричат щастливото възвръщането на Южна Доб-
руджа към майка България, откъдето тя бе брутално и безжа-
лостно откъсната, „Възкресение”. Духовно свързаната с Добру-
джа голяма българска поетеса Дора Габе възпява това чудо като 
Рождество в стихотворението си „Първа Коледа в Добруджа”, 
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публикувано веднага във вестник „Добруджански глас”:
„За първи път вратите се отварят,
посрещат те усмихнат станеник
– Добре дошла, нощ Бъдна от България,
роди ни се, най-сетне Божи син.”
Европейският и световният печат също отразява широко 

това забележително събитие – разрешаването на териториален 
спор между две държави с мирни средства. Италианският вест-
ник „Стампа” в броя си от 22 септември 1940 г. помества обши-
рен репортаж от Алфио Русо от мястото на събитието, за радост-
та завладяла не само добруджанци, но и целия българския народ 
от възвръщането на Южна Добруджа, озаглавен „Триумфално 
влизане на българите в Добруджа”: „ Пограничните пирамиди 
на Добруджа бяха унищожени тази сутрин сред радостни викове 
и дъжд от светена вода, която православните свещеници пръс-
каха над главите на българските войници. Един румънски пол-
ковник, единствен зрител всред хилядите българи, каза няколко 
думи на българския военачалник, но не думи на добре дошъл, 
а думи на надежда, че след поправената неправда двата народа 
ще станат отново приятели и братя. След това той си замина и 
радостните викове и песните продължиха да огласяват мълчали-
вата земя… Първата верига на Ньой – казват българите – бе раз-
късана с малко шум. Тя бе ръждясала верига и бе държана от ос-
тарелите ръце, които я бяха обвили около врата на България.”13 
Кореспондентът на унгарският вестник „Пещи Хирлап” от 25 
септември, който е отседнал в крайбрежния манастир „Св. Кон-
стантин”, превърнат в един от най-живописните черноморски 
курорти, описва ликуването на българите от стара България, от 
което е силно впечатлен: „Край брега на морето минава голяма 
група в красиви носии. Народът празнува от три дни в изблик на 
радост от връщането на Южна Добруджа. Когато снощи прис-
тигнахме в манастира, в ушите ми още звучаха радостните въз-
гласи и песни на българите, които виждахме по целия път между 

13 Райчевски, С. България в световните хроники, Т. 2. 1939 – 1948. 
С., 2004, с. 95.
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София и Варна. Говорих и с един търговец от Бургас, който ми 
каза, че и там вече три дни непрекъснато празнуват.”14

Радостта от възвръщането на Южна Добруджа към Бълга-
рия се подсилва и от чувството, че се слага край на ограбването 
и на тормоза, на който българското население е било подлагано 
по време на румънския режим до последния момент на неговото 
оттегляне от областта, оставена ограбена и опустошена. Наис-
тина опустошена, каквато я вижда и описва журналистът Асен 
Каваев, който пътува с представителна група от Разград към 
освободена Добруджа в камион, окичен с националния флаг: 
„Първата истинска среща с Добруджа е голямата арка след Куб-
рат с надпис: „Българино, като преминеш тоя праг и стъпиш на 
отвъдната страна, знай че отиваш пак в българска страна, в коя-
то до вчера всички сърца плакаха и копнеят за теб”. 

14 Пак там, с. 95 – 96.
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Правоприемник ли е Исперихова България на 
териториалните права по договора от 448 г. между 

Византия и Хунската империя
Яни Янев, Светлозар Попов, гр. Варна*1

I. Въведение (С. П. & Я. Я.)
Независимо от многобройните спорове около създаването 

на Българската държава отсам р. Дунав и отсъствието на собст-
вени български извори, във всеки случай ние, българите, имаме 
представа за събитието. Дори и от чужди източници, ние знаем 
времето, мястото и развитието на основните действия при засел-
ването ни на Балканите. 

Същевременно подминаваме, без достатъчно логично обяс-
нение, една подробност, която озадачава, а именно: Защо след 
като българите сломяват цялата ромейска мощ и гонят против-
ника „дошли при т.нар. Варна, близо до Одесос и до тамошна-
та земя. … и след като покорили измежду намиращите се там 
славянски племена така наречените седем племена, поселили 
северите от предната клисура на Верегава към източните час-
ти, а на юг и запад до Авария останалите седем племена, които 
плащали данък.”2,3 – са спрели до там? След разгрома, Византия 
не е разполагала с военни сили, с които да окаже ефективна съ-
протива. И както е била практиката при всички предходни гра-
бителски походи, Исперих е могъл да продължи с войските си 
до самия Константинопол. Но той не е продължил напред и не е 
преминал Балкана. 

Търсенето на отговора за причините, които да наложат та-
кава политика от кан Исперих, ни даде основание да се обърнем 
и към други източници за нашата история с по-различен поглед. 
Вероятно е имало важна причина да се придържа към установя-

* Авторите отбелязват съвместната си или индивидуална работа по 
отделните глави с инициалите си Я. Я. и С. П.
2 Теофан Изповедник. Хронография. Гръцки източници за българска-
та история – В: ГИБИ, 3, С., 1960, с. 263-265.
3 Патриарх Никифор. Бревиарий. – В: ГИБИ, 3, С., 1960, с. 296.
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ването на новите граници на България след войната с Източната 
Римска империя от 680 г., по билото на Стара планина и Средна 
гора, до долината на р. Морава на запад.

Изследвайки историческите източници, приехме че важна-
та причина за възприемането на такова външно политическо по-
ведение от българския владетел е отстояване на териториални 
права, придобити по силата на международен договор, сключен 
между Атила и Теодосий II през 448 г., препотвърдени впослед-
ствие с този от 681 г. 

За доказване на тезата си поставихме за цел изясняването 
на няколко въпроса:

1. Каква е ролята на договорите в уреждане на междуна-
родните отношения в периода V-VII век;

2. Какви са историческите данни за договорите между Ати-
ла и Източната Римска империя, тяхното съдържание и тяхната 
съдба;

3. Какви са историческите данни за присъствието на бълга-
рите на юг от долното течение на Дунав през V-VII век;

4. Има ли личностна (наследствена) приемственост в упра-
жняването на държавната власт между Атила, Ирник, Булгарис 
(Органа/Гостун), Кубрат, Исперих;

5. Има ли историческа и териториална приемственост меж-
ду империята на Атила, държавата на Ирник, държавата на Ку-
брат и държавата на Исперих.

II. Правно-исторически анализ
1. Каква е ролята на договорите в уреждане на външнополити-

чески отношенията в периода V-VII век? (Я. Я.)
За епохата, в която са се развивали горните събития, пър-

вичният начин за установяване на териториално присъствие е 
било завладяването на територията по силата на военна победа. 

Изследвания в сферата на международното право и меж-
дународните отношения свързани с договорните отношения 
между Хунската империя и Източната Римска империя, не от-
крихме при проучването на съответната литература. За българ-
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ската правно-историческа наука изследването на този период не 
представлява интерес. Изследванията са съсредоточени изцяло 
в периода след 680 г. и няма опити за осмисляне от правно-ис-
торическа гледна точка на други, по-ранни известни и много-
бройни исторически източници, които говорят за наличието на 
българска държавност и преди това. Изследванията върху Рим-
ското право и неговото продължение и развитие като практика и 
кодификация в Източната Римска империя, дават част от търсе-
ните отговори.

Разбирането за международно право през интересуващата 
ни епоха се основава на наложените от Рим международни оби-
чаи, които намират своята естествена приемственост във външ-
но политическата практика на Източната римска империя. По 
времето на късната Римска република се санкционира устано-
веното при международния обмен, право на народите или ius 
gentium, което става част от предкласическото римско право.4 Ius 
gentium е модел за регулиране на отношенията между народите в 
Античността в публичноправен и в частноправен аспект. Всъщ-
ност Ius gentium се приема като естествено право, въплътено в 
обичаите и законите на повечето народи и държави от древност-
та.5 В междудържавните отношения договорите с политически 
характер римляните наричали „foedus”, а по-късно се използват 
и други термини, като „conventio” и „consilium”.6 През същия 
период отношенията на Рим със съюзници са се определяли от 
съюзнически договори – foedera. В някои случаи съюзниците са 
запазвали формално своя суверенитет – foedera aequa, а в други 
са го губели – foedera iniqua.7 В отношенията си със съседните 
народи империята на ромеите остава вярна на римските принци-

4 Андреев, М. Частно римско право.,НИ, 1975, стр. 38.
5 Борисов, О. и А. Борисов.Международно публично право. С., Нова 
звезда, 2020, стр. 33.
6 Новкиришка-Стоянова, М. IUS GENTIUM – РИМСКОПРАВНИ И 
СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ. https: law.nbu.bg
7 Андреев, М. цит. съч., стр. 37.
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пи „Pacta sunt servanda“8 и „Divide et imperial”9. Израз на тази 
политическа практика е изпитаният метод на „Въоръжен мир”, 
при който чрез всяването на раздори между вождовете на об-
граждащите империята варварски племена и народи, предизвик-
ва войни по между им. Друг подход за намаляване на варварския 
натиск е бил т.нар. практика на аноната или трибута, с който 
империята „заплаща мира”. В ИРИ е прието, че платеният мир 
е много по-евтин, от която и да е война.10 Устойчиво прилаган 
принцип на империята е, че тя никога не се отказвала от завла-
дените от други нейни територии. В отношенията с България, 
прилагането на този принцип нееднократно е било потвържда-
вано.11

Византийската дипломация утвърждава и налага правото 
на неприкосновеност на посланика, като създава и практиката 
за връчване на верителна грамота, както и други правила в ди-
пломатическия протокол.12 

След приемането на християнството като официална дър-
жавна религия, се разширява приложното поле на знаменита-
та Constitutio Antoniana на император Антонин, потвърдена от 
78-ма новела на император Юстиниан, по силата на която рим-
ско гражданство получават не само жителите на провинция13, но 
и цели народи, при условие, че приемат християнско кръщение 
и задълженията на римски граждани. Това се е съчетавало с при-
съждането на вождовете на византийски дворцови титли като 

8 Договорите се спазват!
9 Разделяй и владей!
10 Бакалов, Г. ВИЗАНТИЯ. ИК Век 22, стр. 22.
11 Рашев, Р. Прабългарите и Българското ханство на Дунав. С., 2001, 
стр. 148. Цитира писмото на император Роман Лакапин до Цар Симе-
он Велики, в което казва: „Понеже ромеите ако и да са привикнали 
вие да владеете земята им, все пак не са я забравили, па и императо-
рите, които някога са допуснали това, не малко биват укорявани.”
12 Пак там, стр.198.
13 Провинцията е втората по големина административно-териториал-
на единица след диоцеза, както в Римската, така и в ИРИ (б.а.)
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патриций, консул (ипат), силенциарий и др.14 Върху развитието 
на международното право силно влияние оказва християнската 
религия. Често Църквата влизала в ролята на арбитър чрез орга-
низирането на вселенски събори за решаването на международ-
ни проблеми.15 Безспорен пример в тази насока е проведеният 
през 438 г. Картагенски събор, който и със силата на Божието 
слово препотвърждава един от най-важните принципи на меж-
дународното право „Pacta sunt servanda”.16 Вероятно подобна 
е била и функцията на Шестия Вселенски събор 680/681 г., на 
който освен чисто религиозните теми са били разисквани и въ-
проси, имащи отношение към войната с Исперихова България.

В географската зона на Дунавския лимес, след разделянето 
на Римската империя на две части и утвърждаването на Кон-
стантинопол като столица на ИРИ, далечните за Рим провин-
ции в диоцез Тракия се превръщат в непосредствен хинтерланд 
на новата столица. Независимо от това, интересът на импери-
ята към района е по-нисък в сравнение с районите на Мала и 
Централна Азия, Северна Африка и Персийския залив, тъй като 
Дунавският лимес не граничи със стабилни държавни структу-
ри и има често променяща се демография. От другата страна е 
Империята на Сасанидите и набиращият сила Арабски халифат. 
Ето защо в Дунавския лимес империята организира защитата 
си основно чрез строителство и поддържане на крепости, като 
поддържа малко войски и компенсира тази „позитивна отбрана” 
използвайки практиката на „въоръжения мир”.17 Това значител-
но се променя, когато тази граница изпитва силен натиск от гот-
ските племена, от хуните, а по-късно става граница с Империята 
на Атила, Старата Велика България на Ирник и Кубрат и с Испе-
рихова България.

14 Бакалов, Г. цит. съч., стр. 192, 193.
15 Налице са и редица примери по-късно, в които църквата е била и ак-
тивен подбудител за воденето на войни, като кръстоносните походи, 
включително финансираща и собствени, папски, армии. (б.а.)
16 Борисов, О. и А. Борисов. цит. съч., стр. 34.
17 Бакалов, Г. цит. съч., стр. 197.



202

2. Какви са историческите данни за Договорите между 
Империята на Атила и Източната Римска империя? (Я. Я.)
Най-подробни сведения за договорните отношения меж-

ду двете империи имаме от византийския автор Приск Паний-
ски, включени в Лексикона на Свидас (Суда)18 За написаното от 
Приск научаваме от Йорданес в „История на готите”19, Миха-
ил Сириец и Бар Хабреус. Ценността на сведенията дадени от 
Приск се състои в това, че той е участник в дипломатическа ми-
сия през 448 г. при Атила, като секретар на посланика на ИРИ 
Максимин.

От Приск научаваме, че между двете империи преди пре-
говорите от 448 г. са били сключвани няколко пъти мирни дого-
вори, като най-ранен такъв е с царя на хуните Руа20, през 434 г. 
След неговата смърт, през 435 г. договорът е потвърден от на-
следилите трона племенници на Руа-Бледа и Атила. Съдържа-
нието на договорите се е свеждало до няколко основни клаузи: 
уреждане правата на търговците от двете страни и мястото на 
тържищата; ИРИ се е задължавала: да заплаща на хуните анон 
(трибут) и да не сключва договори с вражески на хуните племе-
на; страните са се задължавали да си предават взаимно бегълци 
или пленници; както и цената за откуп. Вероятно поради близ-

18 ГИБИ, Т. 1,. БАН, 1954, стр. 86.
19 Тъпкова-Заимова, В. и Р. Пенджекова. Византия през погледа на 
съвременниците ѝ. Пловдив, Университетско издателство, 2002, 
стр. 40-44.
20 ГИБИ, Т. 1, стр. 88, 89. Приск говори за мирен договор между ИРИ 
и царя на хуните Руа, чичо на Бледа и Атила, който изпратил посла-
ник Исла при ромеите, за да ги предупреди, че ще наруши мирния 
договор, ако не му бъдат предадени онези, които са избягали при тях. 
Ромеите изпратили при Руа двама посланици Плинт и Дионисий, но 
които преди да стигнат, Руа починал. Тогава Сенатът решил да изпра-
ти при Бледа и Атила само Плинт , който бил от скитски произход, и 
това решение било утвърдено от императора , но Плинт поискал да 
бъде придружен и от Епиген, който заради мъдростта си се ползвал с 
голяма слава и имал квесторски сан. Императорът се съгласил и ут-
върдил и неговото посланическо назначение.
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ките си отношение с Аеций 21, заложник на Рим в двора на во-
жда на хуните – Руа, Атила е познавал римската дипломатическа 
практика. Той е изисквал императорът да изпраща за преговори 
високопоставени длъжностни лица, с авторитет, официално ото-
ризирани за воденето на преговори.22 

В ИРИ изборът на посланик се е извършвал от Сената. Този 
избор е бил утвърждаван от императора. При воденето на прего-
вори и сключването на договори, императорът задължително се 
консултирал с magister officiorum, която длъжност може да бъде 
сравнена с тази на министър-председател. Тази длъжност в слу-
чая е изпълнявал магистърът Марциал,23 който е заемал длъж-
ността в двора на императорите Теодосий II и Лъв I 24. 

В мисията от 448 г. е изпратен Максимин, заемащ длъж-
ността comes consistorialis – член на Сената и член на импера-
торския антураж.25 

21 Gregory of Tours (538-594 AD), Libri Historiarum, Liber II, 
thelatinlibrary.com/ gregorytours.html
22 Приск. – В: ГИБИ, Т. 1, стр. 103. На това място Приск предава съ-
държанието на писмото на император Теодосий II до Атила , което 
е следвало да му предаде пратеника Максимин, като императора за-
дължил пратеника устно да възрази срещу исканията на Атила да му 
бъдат изпращани пратеници с висок сан, тъй като това не било става-
ло нито по времето на неговите предци, нито при други владетели на 
скитската земя.
23 Приск. пак там, стр. 101 „Той пратил да повикат магистрата Мар-
циал и му съобщил това което било договорено с варварина. По необ-
ходимост, с оглед неговия сан, той трябвало да му довери това, защо-
то магистърът участва при всички решения на императора, тъй като 
нему се подчинени вестоносците, преводачите и войниците от охра-
ната на императора. Като се посъветвали по въпроса те решили да 
проводят като пратеник при Атила не само Вигила , но и Максимин.”
24 ГИБИ, Т. I стр. 214, бележка № 378.
25 ford Dictionary of Byzantium. New York: Oxford University Press.
The comes was one of the comites consistoriales. He held by virtue of 
his office the rank of vir illustris and was automatically a member of the 
senate of Rome or the senate of Constantinople. The title comes (literally 
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Мирните договори са били нарушавани нееднократно от 
Атила, но причина за това той изтъквал тяхното нарушаване 
първо от страна на ИРИ. След 441 г., значителни затруднения на 
ИРИ от природен и външнополитически характер, принуждават 
император Теодосий II да спре плащането на трибута. 

Пратеничество от 448 г. и воденето на мирни преговори е 
вследствие успешната война на Атила, продължила с малки пре-
късвания от 441 г. до 447 г. За първи път при това пратеничество 
се обсъждат въпроси за предадени територии от ИРИ на Хунска-
та империя, което император Теодосий II е принуден да приеме 
след тежката военна загуба и опустошаването на повечето от ев-
ропейските провинции на империята.26 

2.1. Имало ли е в действителност сключен договор през 448 г. 
(Я. Я.)
Поради частичната запазеност на историята на Приск, в на-

личния текст не се говори за сключване на договор, а сведенията 
са за разменена кореспонденция между Атила и Теодосий II. Ня-
кои автори приемат като безспорен този факт, но от юридическа 
гледна точка, за да може да бъде направен такъв извод, следва да 
се изясни какъв точно е бил предметът на договора и постигнато 
ли е съгласие върху него.  

Данни за сключен в писмена форма договор не са налич-
ни. През разглежданата епоха, съгласно приетият междунаро-
ден обичай, наличието на писмен договор не е било условие за 
действителност на породените от него правни последици. Пос-
тигането на съгласие е било достатъчно, а условие за действи-
телност – полагането на клетва от страните, всяка според обичая 

”companion”) indicates that he was a member of the emperor’s entourage 
(comitatus). The two offices (rerum privatarum and sacrarum largitionum) 
were the highest in the imperial bureaucracy in the fourth through sixth 
centuries.
26 Имаме предвид „европейски” в съвременния географски смисъл, 
тъй като в ИРИ – „Европа” е само една от провинциите в диоцез Тра-
кия. (б.а.)
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си: хуните – езическа, ромеите – християнска27. 
За позициите на Атила при преговорите от 448 г. научаваме 

от следният текст на Приск: ”Пратеничеството на Максимин 
при хуните.

... Този именно Едекон се явил в двореца и предал писмото 
от Атила, в което той обвинявал ромеите във връзка с бегъл-
ците, заплашвал ги, че ще прибегне до оръжие, ако те не му 
бъдат предадени и ако ромеите не се откажат да обработват 
завоюваната от него земя. Тая земя се простирала покрай Ду-
нава от Панония до Нове, в Тракия и била широка пет дни 
път. Той искал също тържището на илирийците да не ста-
ва, както по рано, на брега на реката Дунав, но в Ниш, кой-
то разорен от него, бил определен за граница между скити и 
ромеи и отстоял от Дунав на пет дни бърз мъжки ход. Той 
искал още, да дойдат при него пратеници, които да разговарят 
по спорните въпроси, и то не люде случайни, а най-видни сред 
консулите. Ако пък се бояли да ги пратят при него, той щял да 
дойде в Сердика за да ги приеме...” 28. 

За отговора на император Теодосий II на това писмо, чрез 
пратеника си Максимин, Приск разказва: „Пътуването на Мак-
симин.

 Скопецът Хрисафий склонил Едекон да погуби Атила. То-
гава Теодосий и магистър Марциал се посъветвали по този въ-
прос и решили да проводят при Атила като пратеник не само 
Вигила, но и Максимин: Вигила прикрит под службата си на 
преводач, а Максимин без да знае нещо от това, което те за-
мисляли, да предаде императорското писмо. В него за пра-
тениците било писано, че Вигила е преводач и че Максимин 
имал по-голям сан от него, произхождал от знатен род и бил 
много приближен на императора, по-нататък – че Атила не 
трябвало да нарушава договора и да не напада ромейската 
земя. ”Освен бегълците, които вече ти предадох, изпращам 
ти още седемнадесет души защото други няма.” Това съдър-

27 ГИБИ, Т. 1, стр. 89
28 пак там, стр. 99.
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жало писмото.”29

Анализът на текста на двете писма ни показва, че след като 
Атила посочва конкретно земята, която е завоювал, Теодосий 
не споменава нищо. Атила настоява Теодосий да изпрати пра-
теници, за да разговарят по спорните въпроси. В отговор Те-
одосий извежда като единствено спорен въпроса с предаването 
на бегълците, поради което заявява, „че Атила не трябва да 
нарушава договора”. Това ни дава основание да приемем, че 
вече е имало сключен договор, който е уреждал въпроса за 
предаваемите (завоювани) територии. Въпросът, който Атила 
поставя във връзка с тях е само по отношение на претенцията, 
че ромеите продължават да ги обработват, което означава, че об-
хватът на предаваемата територия и новото тържище не са 
от спорните въпроси. А това потвърждава, че за тях е било по-
стигнато съгласие. Освен това Атила предлага новото тържище 
да е в Ниш, вместо на брега на Дунава, защото именно Ниш бил 
определен като граничен град между земите на ромеите и на ху-
ните. Това ни показва, че определянето на Ниш за граничен град 
вече е било направено в един предходен момент, очевидно при 
сключването на договора. Изричното описание на завоюваната 
територия, разграничава конкретната територия от територията 
на военните действия, което е показателно за установяване на 
власт и трайно уреждане на присъединяването на тази терито-
рия към империята на Атила.

Изводи:
1. Безспорен е фактът на водените преговори. 
2. Преговорите са били водени от официално оторизирани 

лица, което е гаранция за действителност на предадените прего-
ворни позиции в писмен вид на всяка от договарящите страни. . 

3. За установяване на изложените факти е налице писмено 
доказателство! – предаденото от Приск съдържание на размене-
ните между двамата императори писма, дава възможност за из-
вличане на действително постигнатата обща воля на страните.

4. Позицията на император Теодосий II, че Атила не трябва 

29 пак там, стр. 103
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да нарушава договора е признание, че по повдигнатите от Атила 
въпроси договор е бил сключен.

5. Предприемането на хода с подготовката на убийството 
на Атила, макар и косвено и без юридическа стойност показва, 
че империята е достигнала до максималния предел на отстъпки 
и задължения към Атила, тъй като независимо от дългия период 
на съседство и многобройните войни, за първи път ѝ се налага 
да направи официално териториални отстъпки, смекчаването на 
които би могло да бъде само чрез неговата смърт.

2.2. Определяем ли е предметът на договора от 448 г. относно 
границите на територията, предавана от ИРИ на Хунската 
империя. (Я. Я.)
При изследването ни не можахме да открием достатъчно 

достоверен картен материал, който да определя сравнително 
точно границите на историческата географска област Панония. 
От някои карти се вижда, че границите на Панония са и на юг от 
Дунава, а на изток тя граничи с Горна Мизия. От друга страна 
би било твърде смело да приемем, че предвид нивото на гео-
графските знание и развитието на картографията по това време, 
Атила е имал стриктна представа за границите на географските 
области.

В този смисъл да се приеме, че началото на територията 
започва от Сингиндунум (както приемат някои автори)30 е в из-
вестна степен неточно. От друга страна Приск ни дава съвсем 
конкретно описание, тъй като изрично посочва „от Панония до 
Нове, в Тракия”. 31 Това уточнение е важно, тъй като по поре-
чието на Дунав има и друг град Нове, който е ситуиран в Горна 

30 Табаков, Д. Хоризонтът на познанието, стр. 96, стр. 146. За да при-
еме, че началото на тази територия започва от Сингиндунум, Табаков 
се позовава на проф.Е.А.Томсън, който в неговата „История на Атила 
и на Хуните” приема, че територията по договора започва от Синги-
дунум (днешния Белград, Реп. Сърбия - б.а.), на границата на Пано-
ния, до Нове, което е разстояние от 300 мили, както и пет дена път от 
Дунав на юг, което той приема че е 100-120 мили.
31 Bg.wikipedia.org Файл „Dioecesis Thraciae „400AD.png
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Мизия. Ползвайки описанието по Певтингеровата карта,32 раз-
стоянието по Дунав от Сингиндунум до Нове в Горна Мизия е 
90 римски мили, а до Нове в Тракия 364 мили. 

Атила не посочва откъде точно от Панония следва да запо-
чне завзетата територия. 

В описанието към Певтингеровата карта, в частта „Бур-
дигалски пътеводител”,33 при описанието на „Път от Аквилея 
до Сирмиум и от там до Цариград”, в т. 564,1 е записано „fines 
Pannoniae et Misiae” – граница между Панония и Мизия, която 
е на 8 мили след Сингиндунум, в посока изток, но дали Атила е 
разполагал с тези данни?

Ако това е така, по каква причина не посочва като начална 
точка на завладяната земя Сингиндунум, който е съвсем близо 
до географската граница между Панония и Мизия, така както е 
посочил крайната точка – Нове в Тракия? От описанието към 
Певтингеровата карта виждаме, че по поречието на Дунав на 
изток след Сингиндунум има отбелязани редица други градове, 
спирки, станции и пр., които биха могли да послужат като кон-
кретна отправна точка.

Липсата на такава конкретизация може да бъде обяснена 
със следното. Документът послужил за изработването на Пев-
тингеровата карта е бил от изключително важно стратегическо 
значение за РИМ и ИРИ, поради което и е твърде вероятно съ-
щият да е бил строго пазен и ползван само в най-висшия упра-
вленски кръг на империята. По принцип познаването на обхвата 
на провинция Панония за Атила вече е било даденост, предвид 
сключения договор със Западната Римска империя, по силата на 
който тази римска провинция му е била предадена във владение.

Начинът на отразяване в географските карти, създавани в 
онази епоха, видимо от представеното изображение на части от 
Пвтингеровата карта, изключва строгата конкретика, с която бо-
равим днес. От тази гледна точка търсенето на естествена даде-

32 Тъпкова-Заимова, В. и Р. Пенджекова. Византия през погледа на съв-
ременниците ѝ. Пловдивско университетско издателство, 2002, стр. 7.
33 ЛИБИ, Т.1, стр. 39-40. 
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ност, която да служи и като граница намираме за по-верен под-
ход. За успешното определяне на началната точка от Панония, 
ще ползваме още един ориентир от писмото на Атила, че Ниш е 
на пет дни бърз ход от Дунав. За намирането на това разстояние 
и от къде точно е следвало да се тръгне от Дунав, за да се стиг-
не за пет дни бърз мъжки ход до Ниш, следва да изясним въз-
приетото за епохата измерване на разстоянията чрез времето за 
тяхното преминаване. Приск съобщава, че от Константинопол 
до Сердика пратеничеството е пътувало 13 дни при бърз ход.34 
Пътували са по древния римски път Виа Диагоналис или Виа 
Милитарис, започващ от Константинопол, преминаващ през 
Адрианопол, Филипопол, Сердика, Найсус и стигащ до Сингин-
дунум, в частта до Сердика е бил 367 римски мили35. Това озна-
чава, че според възприетият подход за измерване на разстояния, 
дневно при бърз ход се е преминавало средно по 42 км. (367 
мили х 1480 м :13 дни = 41,846 км). Следователно, разстоянието 
от Дунав до Ниш при пет дни бърз мъжки ход следва да бъде 
около 210 км. В „История на войните”36 Прокопий Кесарийски 
пише, че от Византион (Константинопол) до устието на Истър 
(Дунав)37 има двадесет и два дни път, без уточнение за начи-
на на неговото преминаване. Ползвайки отново сведението от 
Певтингеровата карта виждаме, че това разстояние е 416 римски 
мили или около 620 км, което прави дневен преход от 28 км. 
Това ни показва, че добавянето на определението „бърз мъжки 
ход” е имало съвсем конкретно практическо измерение, със съ-
ществена разлика на изминаваното разстояние при обикновено 
ходене и при бързо мъжко ходене. 

В Певтингеровата карта в частта „Пътеводител на импера-

34 ГИБИ, Т.1, стр. 103.
35 ЛИБИ. Т. 1, Певтингерова карта, стр.20-21.
36 Тъпкова-Заимова В. и Р. Пенджекова. цит. съч., стр. 45.
37 Приемаме, че крайната точка на пътуването е древноримския град 
Салсовия – днешно с. Махмудия, Тулчанска област, Румъния, като 
най-близко населено място, описано в Певтингеровата карта, до ус-
тието на Дунав
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тор Антониан”, намираме описанието на „Път от Рим през Ак-
вилея до Константинопол”,38 част от който е от спирка Винцея – 
днешно Смедерево при устието на Морава до Ниш, който е 151 
римски мили (223,8 км). Налице са данни за алтернативен път 
от спирка Винцея до Ниш, описан в Бурдигалския пътеводител, 
като част от „Път от Аквилея до Сирмиум и от там до Констан-
тинопол”, който възлиза на 130 римски мили (192,7 км). В еди-
ният случай, при прилагането на критерия за пет дни бърз мъж-
ки ход намираме, че следва да се е изминавало дневно 44,7 км, 
а в другият 38,5 км. Ведно с направения по-горе извод за пре-
минаване на средно 42 км. дневно при бърз мъжки ход, показва 
значителна близост на изминаваното разстояние при такъв темп 
на ходене. Именно и в този диапазон приблизително от 193 км 
до 224 км от Ниш, на север към р.Дунав, би следвало да се търси 
и началната отправна точка от Панония.

Ориентация за пътя, който е изминала делегацията, в която 
участва Приск, получаваме от неговото сведение,39 в което той 
описва пътя от Ниш до Дунава по следният начин: „Пренощува-
хме и се отправихме от околностите на Ниш към реката Ду-
нав. Навлязохме в сенчесто място, в което имаше много завои, 
извивки и заобикалки. На това място, когато проблесна денят, 
на нас, които мислихме, че пътуваме на запад, изгрев слънце се 
оказа отпред,......... Пътят се виеше и поради това тази част 
от него гледаше към изток. След това мъчно проходимо мяс-
то стигнахме до гориста равнина. От там лодкари варвари ни 
взеха с еднодръвки лодки,....... и ни прекараха през реката. Като 
преминахме Дунав....” 

Това описание на Приск ни дава възможност да се ориен-
тираме за посоката, в която се е движела делегацията, като на-
пълно логично тя да е вървяла по установен път, на север. Един, 
макар и косвен аргумент, който налага да не се приеме Сингин-
дунум за отправна точка е, че от сведението на Приск научаваме, 
че както Найсус, така и Сингиндунум за превзети и разорени 

38 ЛИБИ, Т. 1, стр. 28, 29.
39 ГИБИ, Т. 1, стр. 105.
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от Атила градове. Но те в същност не са завладяни. Видимо от 
описанието на Приск за Ниш става ясно, че градът е пуст, само в 
някои от църквите има болни хора, но и че извън града в близост 
се намирал гарнизонът на войските на ИРИ в Илирик, с воена-
чалника на който – Агинтей, се среща пратеничествот.40 При-
съствието на войсковия гарнизон на ИРИ там подчертава още 
веднъж неговото гранично място. Изследователите, редактирали 
том 1 на ГИБИ, приемат, че делегацията на Максимин и Приск 
се е движела по поречието на река Морава – десен приток на 
Дунав,41 което е логично пътят да е преминавал именно покрай 
реката (“имаше много завои, завивки и заобикалки”, типично за 
движение покрай речно корито) (б.а.)42, както и това да е бил 
най-прекият път до Дунав.43

Знанието, че разстоянието може да бъде изминато за 5 
дни бърз мъжки ход, може да е налично само при движение 
по познат и многократно изминаван път, а не в хода на от-
криване на такъв път. Допълнителен аргумент за посоката 
на движение ни дава и фактът, че делегацията пътува, за да се 
срещне с Атила. Очевидно това става в близост до северния бряг 
на Дунав, срещуположно на устието на Морава, след пристига-
нето на който Приск разказва, че вървяли 70 стадия44 (1 стадий = 
185 м, т.е. изминали са около13 км). На следващия ден вървели 
до деветия час на деня, което е 15 часа следобед,45 докато стигнат 
до шатрите на Атила. Йордан Вълчев приема, че именно срещу 

40 ГИБИ, Т.1, стр. 105.
41 ГИБИ, Т. 1, стр. 214, бележка № 387.
42 Велика Морава е типична меандърна река. От Сталач до Дунав раз-
стоянието по права линия е 118 km, а дължината на реката по меан-
дрите ѝ е било 245 km, което я прави по този показател най-наситената 
меандърна река в Европа. https:// bg.wikipedia.org Велика _ Морава
43 Исторически архив, Орган на Съюза на учените в България. Година 
VI, кн. 14, март – април 2008, ISSN 1311-848-X
44 ГИБИ, Т. 1, стр.107.
45 Пак там, стр. 215, заб. 388 а.
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устието на Морава Атила е имал резиденция,46 което очевидно 
намира основание в сведението на Приск. 

Този факт с висока степен на достоверност ни дава основа-
ние да приемем, че именно от вливането на р. Морава започва на 
изток по течението на Дунав предадената територия. Вливане на 
р. Морава, отбелязано в Бурдигалския пътеводител като спирка 
Винцея е на отстояние 25 римски мили (37 км) на изток от мяс-
тото, където е посочена в същия пътеводител границата между 
Панония и Мизия. 

От друга страна внимателният преглед на изображението 
на Певтингеровата карта, показва, че обозначенията за граница-
та между Горна Мизия и Панония е значително по на запад след 
Сингидунум, който от своя страна е на 33 римски мили (49 км) 
на запад от мястото, обозначено в обяснителния текст за грани-
ца между двете провинции. Ето защо отклонението от 37 км не 
би трябвало да промени логиката на направените досега изводи, 
именно във връзка с аргументите за нивото на конкретност и 
точност на географските представи за обсъжданата епоха. 

С направения анализ можем да приемем за непротиворечи-
во и в съответствие с историческите данни, че началото на пре-
дадената от ИРИ на Хунската империя земя по южния бряг на 
река Дунав, започва от вливането на р. Морава в Дунав и стига 
до Нове, както и че поречието на р. Морава очертава западната 
граница на предадената от ИРИ на Хунската империя територия 
по силата на договора от 448 г., а по късно и като естествена 
граница за разпространение на българския етнос на запад и на 
юг от Дунав.47

По-горе установихме, че широчината на територията, изра-
зяваща се в „пет дни бърз мъжки ход”, е приблизително 209 км.48 

46 Вълчев, Й. Календар и хронология. С., Тангра-ТанНакРа, 1999, 
стр. 61, 64.
47 Пак там. https:// bg.wikipedia.org Велика _ Морава
48 Определяме на базата намиране на средната величина от трите 
установени разстояния на изминаване за пет дни бърз мъжки ход( 
193км+210км+224км=627км:3)
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По емпиричен път транспонираме това разстояние в посока юг с 
широчина от Смедерево до Ниш и по протежението на р. Дунав 
на изток от Смедерево до Нове (край Свищов),49 като прехвър-
ляме траекторията на течението на Дунав от тази отсечка успо-
редно на юг с начална точка – Ниш. По този начин се очертава 
южната граница на тази територия по линията: Ниш, Княжевац, 
Чипровци, Пирот, Димитровград, Сливница, Брезник, Батано-
вец, Перник, Панчерево, Нови хан, Вакарел, Ихтиман, Пана-
гюрище, Стрелча, Брезово, Стара Загора. Уточняването на из-
точния край на южната граница може да бъде направено, ако от 
Нове спуснем линия успоредна на съседния меридиан, преми-
наваща билото на Стара планина на юг. Виждаме, че тази линия 
се пресреща с линията на южната граница в района на Гурково, 
Твърдица и напълно естествено е да прекоси Стара планина при 
Твърдишкия проход. Но тъй като граници с прави линии имаме 
само в пустините, ето защо взирайки се в тази зона виждаме и 
една природна даденост – поречието на р. Янтра, което можем 
да приемем напълно логично като естествено очертаваща източ-
ната граница на територията, така както р. Морава очертава за-
падната граница. 

Намирането на приблизително точните географски ориен-
тири на предадената по силата на договора от 448 г. територия 
от ИРИ на Хунската империя, на основание даденото описание 
от Приск и други исторически източници от това време, следва 
да приемем, че и по отношение предмета на договора, в част-
та предаваема територия е определяем, т.е. има достатъчно 
данни, въз основа на които да бъде конкретизиран, поради което 
същият и на това основание следва да се приеме за действи-
телен. 

49 Нове (на латински: Novae) е име на антично селище, което се нами-
ра на 4 км източно от центъра на днешния град Свищов, в местност-
та Паметниците, наричана още Стъклен. Градът е създаден с Декрет 
за земята на Тит Флавий Веспасиан, на 26.10.69 г. 
https:// bg.wikipedia.org Нове
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3. Какви са историческите данни за присъствието на 
българите на юг от долното течение на Дунав през V-VII 
век? (С. П. & Я. Я.) 

От византийските хронисти Теофан Изповедник и Патри-
арх Никифор знаем за „Стара Велика България”, която се нами-
рала при р. Куфис, т.е. на р. Кубан, за нейния господар Кробат – 
Кубрат и петимата му синове. И странно, Теофан при цялата 
си омраза към „мръсния и нечист народ”, освен като „първа 
България”, записва държавата на Кробат „стара” и „велика”, 
а патриарх Никифор пише за „старата така наречена Велика 
България.”50 Когато Кубрат поема българския престол, България 
е зависима държава, поделена между тюрки и авари. Едва око-
ло 630-632 г. той отхвърля зависимостта от Тюркския каганат, а 
през 635 г. и тази от аварите. Кубратова България просъществува 
общо 38 г., от които 35 г. под негова власт до смъртта му, а след 
това и още три години под властта на първородния му син Бат-
баян или Баян. Тази Кубратова България предшества България 
на Исперих, но не може да се нарече и „първа”, нито причина, 
поради която да бъде определяна като „стара” и още повече като 
„Велика”, защото ромейските хронисти не са записали други ве-
лики дела на Кубрат.

Коя е тази стара и Велика България сме разглеждали под-
робно този въпрос,51 както и редица други изследователи. Отго-
вора намираме в „Именника на българските владетели”, където 
е записан под името Ирник. Това е името на втория период от 
историята ни, записан лаконично: „Ирникъ, живя 150 г. Родът 
му бе Дуло. А годината му дилом твирем.”52 Тук е ясно, че ста-
ва дума за исторически период, а не за един живот, продължил 
150 г., че се отнася за династията Дуло, а последното изречение 

50 Теофан Изповедник. Хронография. – В: ГИБИ Т.3, С., 1960, с. 263-
265; Патриарх Никифор. Бревиарий. В: ГИБИ, Т. 3, с. 295.
51 Попов, Св. Авитохол и Ирник. Начало на българската държавност. 
Варна, Данграфик, 1999, стр. 251-268.
52 Москов, М. Именник на българските канове.(ново тълкуване). С., 
ДИ „Д-р П.Берон”,1988, стр 25.
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пояснява годината, когато владетелят, дал името си на периода, 
се е възцарил. О. Прицак е пресметнал, че това е 453 г. 53 

Получената година е знаменателна за европейската и бъл-
гарската история. Това е годината на смъртта на хунския владе-
тел Атила и края на самата Хунска империя, на чието място въз-
никва България на Ирник. А Ирник е най-малкият и любим син 
на „бича Божи”, чието име като дете Приск записва като Ирна54, 
по-късно говори за Ернах, а Йорданес – като Хернак. 

От Приск знаем за първата му среща с Ирна като дете и 
преданието, че „Гадателите били предсказали на Атила, че ро-
дът му щял да пропадне, но ще бъде въздигнат от този му син”.55 
Тук в известно отклонение от целта на изследването, ще си поз-
волим да споделим една теза, изказана от Св. Попов56 и худо-
жествено интерпретирана от Янев и Чакъров,57 относно специ-
фичното вътрешно противоречие в казаното от гадателите пред 
Приск. То се състои в твърденията, че от една страна родът на 
Атила ще пропадне, а от друга, че ще бъде въздигнат отново от 
сина му Ирна. Това навежда на мисълта, че Ирна носи кръвта на 
Атила, но не е негов син, т.е. не е негов пряк потомък, а може би 
осиновено дете, с вероятни родители: майка – сестра на Атила и 
баща – вожд на българите, което би ни дало и част от обяснение-
то защо именно Ирник по-късно оглавява българските племена. 
Тази хипотеза е логична, но за нея липсват свидетелства от ис-
торически източници, които да я потвърдят, макар че косвено 
потвърждение за нейната потенциална достоверност намираме 
в българския фолклор – целият юнашки епос и мотивът за „де-
тето юнак”, които са твърде показателни!58

53 Pritsak, O. Die bulgarische Furstenliste und die Spasche der Protobulgaren 
/Uralo-altaische Bibliotek/, Wiesbaden,1955, p.55.
54 ГИБИ, Т.1, стр. 117
55 пак там.
56 Попов, Св. цит. съч. стр. 222-223.
57 Янев, Я. и А. Чакъров. Коренът на Короната. Варна, УИ ВСУ „Чер-
норизец Храбър”, 2004, стр. 78-81.
58 Попов, Св. цит. съч., стр. 219-224.
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След смъртта на Атила и вследствие на вътрешните бор-
би в Хунската империя, ИРИ вероятно отново е възстановила 
владението върху земите по договора от 448 г., което кара си-
новете на Атила да искат отново тържището да бъде на Дунава, 
а не в Ниш, както и че когато Денгизих тръгнал срещу ИРИ се 
спрял на Истър, т.е. той е бил на северния бряг на реката, а не 
от юг. Тъй като Приск не уточнява местоположението както на 
тържището, така и на мястото, през което Денгизих е смятал да 
премине Истър, това би могло да бъде и в частта отвъд източна-
та граница при Нове – територия, която често пъти е била вход 
за многобройни предишни нападения на готи, хуни, българи в 
империята, а по-късно и на други народи идващи от изток – в 
България. Отговор на въпроса, какво се е случило в тази насока, 
намираме от готския летописец Йорданес, който е описал как са 
се развили събитията след смъртта на Атила. От него научаваме, 
че отхвърлилите хунската власт остготи останали в Панония, а 
гепидите заселили цяла съседна Дакия. Верните на Атила си-
нове и военачалници били принудени да бягат по-далече и така 
те заселили народите си в Мизия, Крайбрежна Дакия и Малка 
Скития южно от Долен Дунав. Ирник малко по-късно заселил 
„най-отдалечената част на Малка Скития”, т.е. Бесарабия. По-
следен с водените от него народи се присъединил към братята си 
Денгизих. Вероятно поради тази причина той заселва народите 
си още по на изток от Ирник, между реките Днестър и Днепър. 
Това според В. Златарски59 е станало около 466 г., имайки пред-
вид двата му неуспешни похода срещу готите през 462 и 465 г., 
което показва, че дотогава трябва да е бил все още наблизо до 
Панония. А това дава отговора на поставения по-горе въпрос, а 
именно че Денгизих е атакувал ИРИ през най-долната част на 
Дунав, която е продължавала да бъде граница на империята на 
изток от Нове.

Но странно, защо ли император Марциан (450-457) е при-
ел неканените гости спокойно без никаква съпротива? Поради 

59 Златарски, В. История на Българската държава през средните веко-
ве. Т.1. С., Проф. Марин Дринов, 2002, стр. 40.
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каква причина византийските хронисти не са отделили внима-
ние на този факт? Очевидно заселването е било мирно и безпре-
пятствено, което ни подсказва, че постигнатите договорености 
между двете империи относно предадените територии по дого-
вора от 448 г. са продължавали да бъдат в сила. Този извод на-
мира потвърждение и в скоростното заселването, станало още с 
идването на бегълците. Явно това не им е отнело време нито за 
преговори, нито за военни действия. Защото ако е имало такива, 
те изискват време, а и хронистите е нямало как да си мълчат. 
Това е станало същата или на следващата, след гибелта на Елак 
година, т.е. през 455-456 г. 

О. Маенхен-Хелфен60 също прави анализ на думите, с кои-
то Йорданес описва тези събития и е впечатлен, че с изключение 
на Ирник, всички останали заселвания са били мирни. Използ-
ваната от Йорданес единствено за заселването на Ирниковите 
българи дума potiri, означаваща „преследване”, „завладяване”, 
от което той стига до извода, че за заселването си Ирник е тряб-
вало да използва сила, за да се сдобие с необходимата му земя. 
Авторът обаче не се задълбочава и не е потърсил причината за 
военните действия в случая с Ирник. За разлика от братята си, 
той е заел отдалечени земи извън обхвата на предадените по до-
говора от 448 г. и останалите територии между Стара планина и 
долното течение на Дунав, вече останали трайно извън контрола 
на Империята. Там където отива Ирник с водения от него народ, 
са живели племена, освободили се от хунската власт след смър-
тта на Атила. И единствено те са се възпротивили на новодош-
лите. Тях Ирник е трябвало да прогони или да усмири с основа-
нието на хунски наследник, доколкото тези територии дотогава 
са влизали в границите на доскорошната Атилова империя, за 
което отново говори Приск. Той твърди, че Ирник не участвал 
в походите на Денгизих срещу Империята „тъй като вътреш-
ни войни отвличали силите му”.61 В случая определението ”въ-
трешни” безспорно говори за войни в рамките на територията, 

60 Табаков, Д. Хоризонтът на познанието, стр. 97-98.
61 ГИБИ, Т. 1, стр. 125.
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владяна от империята на Атила.
Още по-важно в случая е това, което научаваме за българи-

те начело с Ирник. След смъртта на Елак, Ирник заселил най-
северната част на Добруджа и Бесарабия, а през следващите го-
дини около него се обединили и останалите хунски народи. Така 
на мястото на рухналата Хунска империя на територията между 
Стара планина и Дунав, на изток чак до р. Днепър възникнала 
нова държава.62 И тя вече не носи името на хуните, а българско-
то име. Именно това е Стара Велика България – държавата на 
Ирник, както са я записали много по-късно Теофан Изповедник 
и Патриарх Никифор.63 Именно това е 150-годишният период 
Ирник от „Именника”. Това обяснява срещата с българското име 
век по-късно точно по тези земи. Затова не бива да се учудваме, 
когато Исперих заселва своите българи-уногундури също в Доб-
руджа и Мизия. 

И така името Ирна, Ернах, Хернак, Ирник, преданието за 
бъдещето му и годината на възникване на държавата, която съз-
дава, дават основание на много изследователи да приемат бро-
ени години след откриването на „Именника”64 (1861), че Ирник 
е синът на Атила. Сред първите са В. Томашек (1877), А. Куник 
и В. Розен (1878) и много други, включително и български авто-
ри: Д. Ангелов, В. Гюзелев, И. Венедиков, М. Москов, П. Юхас 
и пр., и то в годините, когато връзката хуни – българи бе забра-
нена. 

Ирниковата държава обаче носи ново име и влиза в исто-
рията като България. Разбира се, необходимо е време, докато 
хронистите привикнат с това име, поради което българите често 

62 Рашев, Р. Прабългарите. Българското ханство на Дунав. София, 
2001. стр. 18. 
63 Теофан Изповедник. Хронография, 261; Патриарх Никифор. Бреви-
арий, с. 295.
64 Именникът е открит от руския учен А. Попов в обширен хронограф-
ски свод, т. нар. „Летописец Елински и Римски”, вероятно съставен от 
Цар Симеон Велики и пренесен в Русия през XIV в. Попов публикува 
откритието си за първи път през 1866 г..
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са записвани и като хуни. Но за хора като цитираните по-горе 
Теофан Изповедник и Патриарх Никифор, писали чак през IX в. 
това е добре известно и поради тази причина те записват Стара 
и Велика България. За тях Ирникова България е стара, след като 
е била създадена през 453 г., а Кубрат през 30-те години на VII 
в. само я е възстановил, отхвърляйки зависимостта ѝ от тюрки 
и авари. Но тя е и Велика, имайки предвид делата на Ирник, 
обединил около българския народ всичките хунски остатъци и 
създал мощна и силна българска държава. При усядането му в 
Малка Скития тя заемала първоначално Северна Добруджа и 
Бесарабия докъм р. Днестър. След смъртта на по-големия му 
брат Денгизих, останал единствен пряк наследник на Атила, 
към него се присъединили и останалите хунски племена. Така 
България на Ирник нараснала като население, територия и во-
енна мощ и включвала части от Дакия, цяла Мизия, Добруджа, а 
отвъд Дунав на изток достигала до р. Днепър.

През цялото време докато управлявал, Ирник запазил от-
ношенията си с Византия мирни. От Приск Панийски разбира-
ме, че вниманието му първоначално е било насочено на изток, 
привлечено от надвиснала опасност – нашествието на савирите 
през 463 г.65 Но той не само ги усмирил, а ги включил в държава-
та си, която на изток достигнала Кавказ. Савирите, привикнали 
на походи и грабежи, често нападали съседна Персия. Това пре-
дизвикало военна кампания на персите срещу безпокоящите ги 
от северозапад хуни-савири. Бойни действия имало на два пъти, 
през 474 и през 484 г., като и в двата случая персийските войски, 
водени лично от шах Пероз били разбити, шахът пленен, а вто-
рият път бил убит. Името на този „хунски” владетел, арменски-
ят летописец Егише Вардапет записва като Хон Херан, в което 
Херан не е трудно да се разпознае името на Ирник, а записът на 
Егише да бъде разчетен като „Хунът Ирник”.

Любопитно за нас е как византийските хронисти записват 
същия хунския владетел, победил персите. Йоан Малала го име-
нува Влах, Прокопий Кесарийски – Влас, Агатий – Валас, Йешу 

65 ГИБИ. Т. 1, Приск, стр. 117, 125.
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Стилит – Балаш, а Теофан Изповедник – Валах – все имена, гра-
витиращи около българския етноним. 

Тъй или иначе, през следващите четири години властта в 
Персия била в неговите ръце. Гордите перси трудно приели чуж-
дия владетел и го представят ту за брат (Прокопий, Агатий), ту 
за син на Пероз (Йешу Стилит), който всъщност през първите 
две години царувал като варварин-окупатор. През 486 г., след 
династичен брак с Воа (Acпадева) – дъщерята на Пероз, Хон-
Херан, т.е. Ирник е вече законен владетел, а през 488 г. сам пре-
дава властта в ръцете на Кавад – син на Пероз.66 

Той е познат и на наши възрожденски източници. Като Во-
лег го откриваме на второ място в списъците „Имена на българ-
ските князе” и „Родословие на българските князе” в „Летопис 
и родословие” на поп Йовчо от Трявна.67 Познат е и на Паисий, 
според когото е съществувал пръв български цар, превзел ня-
кога Армения и Мидия, т.е. Персия.68 Представен е в летописа 
на волжките българи „Джагфар тарихи” като Бел-Кермек с по-
яснението: ”От Бел-Кермек започва рода на българските царе, 
наричани канове или балтавари.”69 

4. Има ли личностна (наследствена) приемственост в упра-
жняването на държавната власт между Атила, Ирник, Булгарис, 
Органа/Гостун, Кубрат и Исперих? (С.П.&Я.Я.)

С изложеното до тук очертахме на основата на познатите ни 
исторически източници, че Ирна, Ернах, Ирник и т.н. е действи-
телна историческа личност, чието присъствие на историческата 
сцена като владетел на българите и България е засвидетелства-
но от множество хронисти от различни държави, писали своите 
хроники през тази епоха.

В случая е важно да подчертаем, че тези исторически из-
точници дават достатъчно данни за това, че е налице непрекъс-

66 Милчев, Кирил. Първият български владетел. С., 2009, с. 42-52.
67 Поп Йовчо от Трявна. Летопис и родословие. В. Търново, 1995, 
с. 26, 35.
68 Паисий Хилендарски. Славянобългарска история. С., 1984, с. 49.
69 Бахши Иман. Джагфар тарихы. Т.1, Оренбург, 1993, с. 14
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ната генеалогична линия на приемственост на властта в рамките 
на рода Дуло от Атила и Ирник до Кан Исперих. Започвайки от 
Ирник, чието възшествие като Кан е записано 453 г., приемстве-
ността е напълно ясна с това, че именно тази година е смъртта 
на Атила. За владетелите след Ирник, подробно описание и ана-
лиз намираме при М. Москов.70 

Съставителят на „Именника” отразява за всеки от владе-
телите неговия род, като е видимо, че от Авитохол до Исперих 
това е родът Дуло, т.е. имаме непрекъсваемост на генеалогич-
ната линия от Атила – като владетел, очертаващ края на триста-
годишния епоним Авитохол, до Исперих и след него. А когато 
властта е упражнявана не от наследствения владетел, както е в 
случая с Гостун, то изрично е посочено, че той е наместик и е от 
рода Ерми. В потвърждение на тезата ни е и фактът, че българ-
ската историческа наука признава „Именника” като специфична 
генеалогия на най-ранните български владетели и дава извън-
редно ценна информация за родовия принцип на управление.71

И така, Ирникова България на изток достигала до Кавказ и 
Персия. Това определило до голяма степен източната политика 
на кан Ирник със савирите и с Персия. Западните ѝ територии 
обаче се намирали на Балканите, в Добруджа и Мизия. Това я 
правело съсед на ИРИ, а той поддържал мирни и добросъседски 
отношения с нея. Затова когато готите започнали да я безпокоят 

70 Москов, М. Именник на българските ханове. С., ДИ Д-р П.Берон, 
1988, стр. 166-172. М. Москов цитира О. Прицак, като посочва вла-
детелите след Ернах за негови наследници, както следва: Мундо 473-
521 г.; Бузан около 485 г.; Зилгибис – около 520 г.; Глонис и Стиракс 
около 527 г.; Гордас и Мугел – около 534 г.; Булгар 538-540 г.; Около 
550 г. държавата се разпада на две. Канове на кутригугурите Хини-
алон и Синион – около 550 г.; Заберган – 550-560 г.; Ханове на ути-
гурите: Сандилх – около 550 г; Анагай-около 576 г. След 560 г. двете 
държави попадат под аварско (тюркско) господство, отхвърлено час-
тично при Гостун = Органа през 603 г. и при Кубрат окончателно през 
635 г. 
71 „История на Българите” т. 1 , Издадетлство „Знание” ЕООД, Книго-
издадетлска къща „Труд”, 2003 г, стр. 35
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император Зенон (474-475 и 476-491) се обърнал за помощ към 
българите,72 т.е. към Ирник. 

Теодорих Страбон – гот, командващ ромейските войски в 
Тракия, разбунтувал се срещу император Зенон 481/2 г., а им-
ператорът се обърнал към българите за помощ. Равносметката 
от битките е ясна – във всички сражения готите побеждават 
българите. Но забележете, не „победените”, а „победители-
те” напускат завинаги Балканите?! 

Казаното дотук е солидна основа за тезата, че заселването 
на Исперих южно от р. Дунав не е нещо случайно и че той ве-
роятно заселва старите територии на Стара Велика България на 
Ирник със съзнанието на приемник на старата българска и хун-
ска държавност. Ето защо и Р. Рашев приема, че „Началото на 
своята история, прабългарите свързвали с хуните. Те се смята-
ли за техен законен политически приемник и открито заявявали 
претенциите си за хунското политическо наследство. Това съз-
нание е ясно изразено в „Именника на българските ханове”.73 

Направеният до тук правен и исторически анализ ни дава 
основание да потвърдим, че Българската историческа тради-
ция от средните векове включва Ирник/Ернак като втори по ред 
Хуно-Български владетел в „Именника на българските владете-
ли” на основата на договора от 448 г., който дава юридическата 
основа за създаването на Старата Велика България с южни гра-
ници по протежението на териториите, както бяха очертани в 
раздел 2.2., както и тези между Хемус и долното поречие на юг 
от Дунав, до вливането му в Черно море. Те трайно са владяни 
от българите през значителни периоди за времето от 448 г. до 
680 г. Този договор е дал правните основания на Кан Исперих да 
изиска обратно от Византия цяла Добруджа и двете Мизии. 

Така, доверявайки се на казаното от хронистите74 разбира-
ме, че военните основания за заселването на Испериховите бъл-

72 Йоан Антиохийски. Извадки от „DE INSIDIIS”. ГИБИ, Т. 3. С., 1960, 
с. 32.
73 Рашев Р. цит. съч., стр. 16.
74 Патриарх Никифор. Бревиарий, стр.296.



223

гари отсам Дунава, са допълнени и с юридически. Т.е. военната 
победа не е била самоцелен акт или акт на грабеж, а има дълго-
трайна, стратегическа цел. И тази цел не е била единствено полу-
чаването на ежегоден данък от Империята, на което акцентират 
двамата придворни хронисти. Защото договорът е обвързан и с 
условията на „укрепване”, т.е. на усядане на българите в завою-
ваните територии на Добруджа и Северна България и признава-
нето на този факт с подписването на мирния договор през 681г. 
към подписването на който Констанин IV е бил подтикнат с пос-
ледващите военни действие на Исперих на юг от Стара планина. 
В този договор няма териториални клаузи, а само задължение за 
плащане на данък, тъй като очевидно въпросът за територията 
вече е бил решен с договора от 448 г., както и с продължителното 
владеене на тези земи от българите в различни периоди от 448 г. 
до 680 г. в останалите части от Южна и Северна Добруджа. 

През тези почти два века и половина, през изключително 
динамичното време на активно движение на народи от изток 
на запад е било съвсем естествено територията на държавата 
на българите да „пулсира” в различни посоки. Но по-важното в 
случая е да се подчертае, че не е имало период, през който създа-
дената от Ирник държава да е престанала да съществува. Освен 
това от създаването си, независимо от нейният териториален об-
хват, тя винаги е носила едно и също име – България. Изпада-
нето под аварски васалитет не е прекъснало съществуването на 
държавата, а е само до ограничаване на нейната независимост. 
В този смисъл въпросът за приемствеността на правата по дого-
вора от 448 г. намира своята еднопосочна линия от империята на 
Атила към държавата на Ирник, разделена на две при кановете 
Сандилх и Заберган. След за известно време попада под зави-
симост на Аварския каганат, отхвърлена от Кубрат, отново обе-
диняване в една държава на отделните народи и с продължена 
държавническа традиция от Исперих, Котраг и Кубер. 

Защо именно Исперих? Очевидно стратегическият план за 
заселването на българите е отредил воденият от него народ да 
се засели именно в земите, които традиционно в различни пери-
оди от време са били владени от тях. Но не само това. Исперих 
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поема риска да урежда държавата си върху една толкова пъти 
нападана и опустошавана територия, като предприема действия 
за нейната трайна защита с разселването на северите по Старо-
планинските проходи, а седемте славянски племена на запад, за 
да защитават територията от Аварския каганат. Тези територии 
се укрепват допълнително и с издигането на землените валове. 
Всичко това е в потвърждение на категоричното намерение за 
трайно заселване като територия на държавата България, част от 
основанията за което могат да бъдат потърсени именно в прием-
ствеността на териториалните права по договора от 448 г. Точно 
различното основание за заемането, от просто завладяване на 
територията е основание и за много рязката смяна на отноше-
нието на хронистите към българите.

Честолюбивите духовници75 решават да спестят важни 
факти и услужливо да забравят част от собствените си писания. 
Питаме се как така народът на Старата Велика България, наре-
чена точно така именно от тях, изведнъж се превърна в мръсен 
и нечист народ? Това принизяване, обидното окачествяване на 
величавия доскоро народ и отричането на неговата историче-
ска приемственост не крие ли именно страха от признаването 
на правата на този народ да иска да засели именно тази земя? 
Но те са си спестили и още нещо важно относно събитията. Те 
и двамата говорят за Исперих и за българите като народ. От Те-
офан знаем, че още същата година, когато Исперих възстановява 
българското владение на земите на юг от Дунав, Константин IV 
Погонат свиква Шестия вселенски събор, продължил от 7 ноем-
ври 680 г. до 16 септември 681 г. 

За наше щастие, едно кратко изказване, записано в хрони-
ките на събора хвърля важна светлина върху събитията. На 16-то 
заседание на събора, състояло се на 9 август 681 г. съборът дава 
думата на презвитер Константин от Апамея (Сирия). И той след 
като се представя, започва словото си с думите: „Дойдох при ва-
шия свети събор, за да ви поуча, че ако бях изслушан, нямаше да 
претърпим онова, което претърпяхме тази година, сиреч как-

75 Имаме предвид Теофан Изповедник и Патриарх Никифор
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вото претърпяхме във войната с България. Защото аз поисках 
още отначало да дойда на събора и да помоля да стане мир, 
така щото да се извърши нещо, което да обедини двете стра-
ни, та нито едните, нито другите да се измъчват, сиреч нито 
тия, които изповядват една воля, нито тия, които изповядват 
две воли. И аз отидох при стратега патриций Теодор и го по-
молих да говори на събора за мене, та да настане любов и мир, 
защото бог от всичко най-много обича мира и любовта. И сега, 
ако заповядате, нека напиша онова, което бог ми е внушил за 
вярата, по сирийски, и да се преведе на гръцки.”.76 

Анализът на записаното слово на презвитер Константин 
налага да възприемем, че поставените от него две теми – пър-
вата за войната с България и втората по църковните въпроси, не 
трябва да бъдат разграничавани една от друга. От една страна 
презвитерът твърди, че отива на светия събор, за да ги поучи за 
това, че не е трябвало да се води война с България. Питаме се, 
каква е логиката той да отива на църковния събор, който има за 
цел разрешаването само на църковен въпрос, за тези които при-
емат Христос с една воля от тези, които го приемат с две воли 
и какво общо има това с въпроса за войната с България, освен 
ако самият събор не е бил натоварен с очакването да бъде арби-
тър при спора между воюващите.77 Очевидно е, че Константин 
Апамейски не разделя, а свързва двата въпроса. Това става ясно 
от следващото изречение, а именно, че той отива на събора за 
да помоли да стане мир, така щото да се направи нещо, което 
да обедини двете страни. Кои са двете страни между които да 
настане мир? Това са Византия и България. А че именно войната 
между тях има предвид духовникът, се потвърждава от това, че 
по този въпрос той говори не с някакво високопоставено лице 
от църковната йерархия, а със Стратега78 патриций Теодор. Но 

76 Константин Апамейски. Из деянията на Вселенския събор през 
681 г. – В: ГИБИ 3. С., 1960, с.169-170.
77 Виж стр. 5, заб. № 12 
78 Във византийската административна йерархия длъжността „стра-
тег” съвместява функциите на военачалник с управление на военно-



226

отиването му на църковния събор и смесването на въпроса за 
войната между двете държави с контекста на основната църков-
на тема на събора съдържа и друг смисъл.

 Особеното значение на това сведение е във факта, че през-
витер Константин говори за „войната с България”, т.е. той не каз-
ва войната с българите като племе или някакъв народ, с каквито 
племена и народи империята многократно е имала проблеми, а 
война с България, т.е. с държава. В този смисъл, когато говори за 
обединение на двете страни, той явно акцентира, че спорът не е 
за територии, а за това че едните изповядват една воля, другите 
изповядват две воли, а това въвежда ново основание за воденето 
на войната – т.е. религиозно различие, а не битка за територия. 

В резонанс с тези мисли е и тезата, застъпена от Петър 
Николов-Зиков: „Любопитно е да се разгледа и хипотезата 
дали действията на Аспарух не са били част от една насле-
дена от баща му политика за подкрепа на монотелитската 
партия във Византия срещу действията на ортодоксалната, 
тъй като виждаме че точно в разгара на Шестия вселенски 
събор, който трябвало да осъди монотелизма като ерес, Аспа-
рух и неговите българи започнали своите грабителски походи 
срещу Византия.”79 Като не възприемаме тезата, че походът е с 
грабителска цел, хипотезата за религиозните основания авторът 
извежда от известните данни за приятелството на Кубрат с им-
ператор Ираклий и оказаната след неговата кончина подкрепа 
за вдовстващата императрица Мартина, в борбата за императро-
ския престол.

Второ основание да се коментира от тази гледна точка е 
наличието на сведението от „Коментар върху II канон на Втория 
Вселенски събор в Константинопол” състоял се през 553 г. на 
Теодор Балсамон, където четем: „Ако обаче намериш и други 
автокефални църкви като тази на България, на Кипър и Ибе-

административна област или на отделна крепост и е на пряко подчи-
нение на императора.
79 Николов-Зиков, П. Българската монархия, 632-765. С., Мултипринт 
ООД, 2019, стр. 86, 155-161. 



227

рия, да не се учудиш. Защото епископът на България е поче-
тен от император Юстиниан.” А Юстиниан е царувал в периода 
527-565 г., т.е. десетилетие след времето на Виталиан.80

В тази насока имаме интересно сведение и в Хрониката 
на Комес Марцелин, което ни дава различна гледна точка към 
причините за бунта на Виталиан:”514 г. По времето на консул 
Сенатор. 1. Скитът Виталиан взел със себе си повече от 60 хи-
ляди въоръжени римски конници и пехота, които събрал за три 
дни и дошъл до ... Златни врата. Естествено той твърдял, че 
дошъл до Константинопол заради вярата на православните 
и поради столичния епископ Македоний, изгонен напразно от 
император Анастасий ... . 2. След това нощем Виталиан влязъл 
с хитрост в Мизийския град Одесос”.81 Сведението на Комес 
Марцелин ни показва, че причината за бунта на Виталиан е на 
религиозна основа, тъй като император Анастасий, който под-
крепял монофизитите, бил против православните епископи на 
Лихнида (Охрид), Сердика, Никопол и Пауталия (Кюстендил), 
поради което ги и заточил.82 В тази насока не трябва да забравя-
ме и становището на Джон Бъри, което коментирахме по-горе, 
че във войската на Виталиан е имало много българи. 

В контекста на изложеното следва да споменем за още едно 
интересно сведение за заселването на българите на Кубер и тех-
ните местообитания, свързано с предходните цитирани сведе-
ния, което отново повдига въпроса за религиозната принадлеж-
ност на българите. Това ни дава в известна степен основание и 
за препотвърждаване на предположението, че за войната меж-
ду ИРИ и България от 680 г. е можело да има и друга причина. 
Източник на сведението е по „Деянията на Св. Димитрий Со-
лунски”, създадено в две части, първата от които написана от 
солунския архиепископ Йоан, в началото на VIII век. В частта 
„Случаят Кувер” четем: „И тъй като Кувер премина победонос-

80 Табаков, Димитър. Хоризонтът на познанията. С., 1999, стр. 76, (ци-
тира по ГИБИ т. 22 стр. 110) 78, 79, 81, 100, 
81 ЛИБИ т. 2, стр. 314.
82 Пак там стр. 315, Забележка № 3, 4, 5, 6, 7
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но казаната река Дунав с целия споменат народ, който беше с 
него, дойде в нашите земи и завладя Керамисийското поле. Те 
като се настаниха там, поискаха да се върнат в родните си 
градове, главно защото бяха запазили православната си вяра: 
едни – в нашия пазен от мъченика град Солун, други пък в пре-
щастливия град и царица на градовете, а трети в останалите 
градове на Тракия”.83

Това сведение, както и предхождащият го в източника текст 
ни дава важен за нашето изследване ориентир, а именно, че бъл-
гарите са живяли продължително време заедно с отвлечено от 
аварите и заселено на север от Дунав християнско население от 
ИРИ, което е било под управлението на Кубер.84 Архиепископ 
Йоан не разделя предвождания от Кубер народ по религиозен 
признак, а говори за „целият споменат народ”. В тази насока 
може да приемем за напълно вероятно, тези българи да са запа-
зили православната си вяра, т.е. те са били покръстени вече или 
да са приели същата, образувайки вледствие продължително съ-
жителство общ народ с християнското население.

Важни аргументи за това ни дава и П. Добрев в изследва-
нето си „За държавата и властта”.85 Последното прави напъл-
но реална съпричастността на изказването на презвитера и към 
религиозната тема, разисквана по време на Шестия Вселенски 
събор в Константинопол, както във връзка със заселването на 
Испериховите българи, така и тези на Кубер.

 Но по-важното е, че апамейският презвитер говори за Бъл-
гария, т.е. за държава, а не за народ. Така разбираме, че догово-
рът е междудържавен, а не на ниво между императора с вожда на 
някакво диво, скитащо племе. Това придава нов и малко очакван 
поглед и към събитията, и към самия договор, защото го въвеж-

83 Тъпкова-Заимова, В и Р. Пенджекова. Византия през погледа на съв-
ременниците ѝ. Пловдивско университетско издателство, 2002, стр. 
71.
84 Николов-Зиков, П. Българската монархия, 632-765. С., Муулти-
принт ООД, 2019, стр. 81-82. 
85 Добрев, П. За държавата и властта. ИК Галик, 2003, стр. 110-111.
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да в лоното на международното право и отношения, основани на 
юридически обосновани претенции, произтичащи от държавна-
та приемственост на субекти по международен договор.

5. Има ли историческа и териториална приемственост между 
империята на Атила, държавата на Ирник, държавата на 
Кубрат и държавата на Исперих? За правоприемството в 
международното право (Я. Я.)
Въпросът за правоприемството е предмет на специално 

изучаване от международното публично право. За целите на на-
стоящото изследване не бяха намерени научни разработки, кои-
то да дадат на авторите сведения за актуалното за периода V-VII 
век разбиране по този въпрос. Ето защо ще се спрем на съвре-
менните трактовки по темата.

Правоприемството в международното право се определя 
като преминаване на права и задължения от една държава към 
друга и носенето на отговорност за държавна територия. В меж-
дународната практика – както в миналото, така и днес, се наблю-
дават процеси на изменение на държавни територии, свързани с 
възникването на нова държава-приемник на мястото на същест-
вувала държава-предшественик, при сливане на две или повече 
държави в едно, при отделяне на част от една държава или части 
от държавни територии и образуване на самостоятелна държа-
ва, както и при разделянето на територията на една държава на 
две или повече самостоятелни държави.86 Предмет на правопри-
емството съгласно съвременното международно право са: дър-
жавната територия, правата и задължението по международните 
договори, държавните дългове, държавните архиви, държавната 
собственост. Макар и днес да са налице два международни акта, 
разработени и приети под егидата на ООН – Виенската конвен-
ция за правоприемство по отношение на договорите от 1978 г. и 
Виенската конвенция за приемственост между държавите в об-
ластта на държавната собственост, архиви и дългове от 1983 г., 
и днес действащите международно правни норми относно при-

86 Борисов, О. и А. Борисов. Международно публично право. С., Нова 
звезда, 2020, стр. 116-117.
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емствеността имат обичайна форма и се определя от държавите, 
кои от тях да бъдат прилагани.87 В конвенциите е предвидено, че 
правоприемството на държави означава замяната на една дър-
жава с друга в носенето на отговорността за международните 
отношения, свързани или възникнали по повод на конкретна 
територия. Под правоприемство изобщо се разбират правните 
последици, които се пораждат за държавата правоприемник и за 
държавата праводател при фактическо изменение на територи-
алното положение.88

В зависимост от конкретния случай, съвременното между-
народно право приема две форми на териториална приемстве-
ност: пълна и частична. По отношение на правоприемството на 
международните договори специфичното е, че правата и задъл-
женията по международен договор на държавата предшестве-
ник не стават задължителни за държавата приемник, ако тя не е 
направила едностранна декларация, относно оставането в сила 
на тези договори по отношение на нейната територия.89

Би било логично прилагането на тези правила и към от-
ношенията между държавите през интересуващия ни период, 
имайки предвид, че и до ден днешен по въпроса за правоприем-
ството в международните отношения действат международните 
обичаи, за спазването на които можем да съдим от поведението 
на страните в международните отношения. В рамките на изслед-
ването установихме две сведения от древни хронисти, които са 
недостатъчни за извеждането на цялостно обосновани изводи, 
в които откриваме някои от елементите на международно дого-
ворно правоприемство. Така в своята „История”, Агатий Мири-
нейски (536-582 г.) – византийски юрист, разказва за писмо на 
император Юстиниан до вожда на Утигурите – Сандилх, в кое-
то той убеждава Сандилх да нападне кутригурите предвождани 
от Заберган, които в този момент опустошават империята, като 

87 Пак там, стр118.
88 Владимиров, И. Международно публично право. С., Ромина, 2005, 
стр. 40.
89 Борисов, О. и А. Борисов. цит. съч., стр. 119.
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му пише: „..Знай добре, драги, че в такъв случай договорите, 
които сключихме с теб и твоето племе, ще трябва да прехвър-
лим върху тях, тъй като иначе би било неразумно да споделяш 
лошата слава на победените, когато можеш да се свържеш с 
победителите” 90.

 Интересен поглед към тезата ни за правоприемството как-
то по отношение на прилагането на правилата на църквата, така 
и по отношение на междудържавните отношения, дава и един 
по късен автор – Анастасий Библиотекар, в неговата „Historiae 
de vitis Romanorum pontifickum“(Животоописание на римските 
папи), създадена втората половина на IX век.91 В „Животоописа-
ние на папа Адриан II” четем следното : „Легатите на светата 
римска църква отговориха:„Като твърдим, че юрисдикцията 
над България ни принадлежи по други причини, ние не лъжем, а 
също че България е била част от гръцкото царство – никак не 
отричаме. Но вие трябва да разберете, че едно изказват пра-
вата на партриаршеските престоли, друго допускат разделе-
нието на царствата. Ние не говорим за дележ на царства, а за 
правата на патриаршеските престоли.” Викариите на източ-
ните партриарси казаха: „Искаме да разберем това, което вие 
казвате, че България ви принадлежи по друг начин”. Легати-
те на светата римска църква отговориха:„Апостолическият 
престол, според както можете да видите в декретариите на 
светейшите римски първосвещеници, още от старо време ка-
нонически е управлявало и владяло и двата Епира,92 сиреч Новия 
и Стария , цяла Тесалия и Дардания,93 в която и днес се вижда 
градът Дардания, която страна сега от тези българи се нарича 
България.....” Второ:„Тъй като българите по право са завоюва-
ли [тази своя] родина, ето от толкова години владеят това, 

90 ГИБИ, Т. 2, стр. 203.
91 ЛИБИ, Т. 2, БАН, 1960, стр. 182.
92 Днешна Албания
93 Днешна Северна Македония с главен град Скупи – Скопие;
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което са завзели.....”94, 95, 96

Позицията на легатите на Светата Римска църква, че бъл-
гарите по право са завоювали тази своя родина, дава основание 
да предположим, че при подготовката си за дебата високо еру-
дираните за времето си представители на Римокатолическата и 
Източноправославната църква са изследвали значителни исто-
рически източници. В този смисъл твърдението, че българите 
по право са завоювали, ни отвежда към идеята за възникнало 
право преди завоюването на тази земя. Имайки предвид времето 
на развитие на събитията, никой народ не е могъл да се позо-
ве на права върху завоювана от него територия, преди нейното 
фактическо завоюване и трайно установяване. Ето защо можем 
да приемем за логично, че в спора светите отци, говорейки на 
първо място за разделението на царства и на второ, че българите 
по право са завоювали тази своя родина, да са имали предвид 
именно правото им по силата на приемствеността върху тери-
ториалните права по договора от 448 г. Това е логично и поради 
факта, че в спора между двете църкви за църковната юрисдик-
ция върху България, страните търсят своите основания към вре-
мето на възникване на Исперихова България, а правото на бъл-
гарите да завоюват тази своя родина към този момент произтича 
именно от този договор. За правилното времево итерпретиране 
на творбата на Анастасий Библиотекар, увереност ни дава фа-
ктът, че същият е ползвал като исторически източници Теофан 
Изповедникт и Патриарх Никифор97 – същите, от които ние чер-
пим сведенията за началото на Исперихова България. 

Посочените исторически свидетелства показват, че не е 

94 Клайнер, Б. История на България. С., БАН, 1977, стр. 69.
95 ЛИБИ, Т. 2, 1960, стр. 191.
96 ЗАБЕЛЕЖКА: В преводите на текстовете, в цитираните в бележки 
133 и 134 източници – „Животоописание на римските папи” цити-
рани от Бл. Клайнер и на същия текст, публикуван в ЛИБИ Т. 3 има 
известно различие. По наше мнение по-точен е преводът в „История 
на България” от Бл. Клайнер. (б.а.)
97 ЛИБИ, Т. 2. 1960, стр. 182.
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прекалено смело прилагането на съвременното разбиране за 
правоприемство в международното право и неговото интерпре-
тиране в контекста на историческите сведения от изследваната 
епоха.

Фактите, които като жалони определят възможността да 
бъде направен изводът за приемственост в международното 
право относно териториалните права, придобити от Империята 
на Атила върху част от територията на ИРИ, впоследствие от 
държавата на Ирник или както ние приемаме Старата Велика 
България са еднозначни, тъй като в историческите източници не 
са налице сведения, които да установяват създаването на друга 
държава след разпада на империята на Атила, освен държавата 
на Ирник. Т.е. това е единственият от гледна точка на между-
народното право субект, възникнал върху част от територията 
на Атиловата държава, който на основата на държавната при-
емственост има правото да се ползва от правата по договора от 
448 г. 

Тук би трябвало да се повдигне още един въпрос, по който 
има противоречиви мнения. Можем ли да говорим за наличие 
на държавност в структурата образувана от Ирник и преминала 
своето историческо развитие до Кубрат и Исперих? По отноше-
ние на държавата на Ирник, подробно изследване имаме от Св. 
Попов.98 Без да навлизаме в подробности, ще приемем тезата на 
Пламен Цветков, че държавата на Исперих „... е третата бъл-
гарска държава след смъртта на Атила, но е първата основа-
на на юг от Дунав”.99 Приемайки тази теза, ние третираме три-
кратното преучредяване на българската държава без прекъсване 
на упражняването на държавната власт от потомците на рода 
Дуло за основание и за възприемане на правоприемство между 
тези държави и държавата на Атила. 

В контекста на цитираната теза на Пламен Цветков и корект-

98 Попов, Светлозар. Авитохол и Ирник. Начало на българската дър-
жавност. Варна, 1999, стр. 237-250. 
99 Цветков, П. България и Балканите от древността до наши дни. Ва-
рна, Зограф, 1998, стр. 76.
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ността към разглеждането на историческите източници, налага 
да се върнем отново към „Именника на българските владетели”, 
във връзка със следния текст: „Тези петима князе държаха кня-
зуването от другата страна на Дунава 515 години с остригани 
глави. И след това дойде на страната на Дунава Исперих княз. 
Същото и до сега.”100

Двата текста, на пръв поглед, като че ли противоречат на 
изводите ни за трайното присъствие на българите на юг от Ду-
нав, през продължителни периоди от време, преди отсядянето 
върху тези територии от Исперих и водените от него българи, 
обосновани по-горе. Създава се впечатлението, че Исперих и 
неговите българи за първи път преминават Дунав и това никога 
не се е случвало преди това, както и като че ли земите на юг от 
р. Дунав до Стара планина не са били част от друга държавна 
територия, освен на ИРИ. 

Възможност за логичен изход от това противоречие ни 
дава анализът, направен от М. Москов, който след като разглеж-
да всички извършени преводи на текста на „Именника”, стига до 
извода, че изразът „държаха князуването” е смислово равнос-
тоен на „управляваха”.101 

Обръщането ни към този детайл от превода на „Именни-
ка” помага да приведем в синхрон това сведение и тезата на Пл. 
Цветков с нашите изводи. Това е така, защото в действителност 
именно при упражняването на владетелската власт от Исперих, 
уравлението на държавата България за първи път се осъщестя-
вава от център, находящ се на юг от р. Дунав. Безспорният ис-
торически факт за новия център на управление на държвата по 
никакъв начин не е в противоречие и не изключва изложените 
от нас аргументи за трайното присъствие на българите на юг от 
р. Дунав, повече от два века преди идването на Исперих, както 
и периодичното включване и изключване на тези територии от 
държавната територия на Старата Велика България, управлявана 
от центрове на управление на север от р. Дунав. Даже обратно-

100 Москов, М. цит. съч., стр. 210. 
101 Пак там, стр. 28
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то! Следвайки традициите за изграждането на държава, насле-
дени от предците – както за тях, така и за Исперих управление-
то се осъществява от нейната централна част, около която са се 
формирали нейните две крила. Едва ли Исперих би рискувал със 
създаването на нов център на управление на своята държава на 
юг от р. Дунав, ако не е разполагал със значителни аргументи за 
осигуряване на стабилност на този център, основаващи се както 
на правоприемство върху договорни права, установено трайно 
присъствие и владеене на тази територия, така и на необходима-
та военна сила, за да може да защити тези права. Очевидно е в 
държавата на Исперих, коя е централната част. Това е тази, която 
се защищава допълнително със землените валове на изток и на 
север от р. Дунав и естествените прегради – на юг Стара пла-
нина и на запад – р. Морава и преселените славянски племена. 
Лявото крило остава на север от устието на Дунав и достига до 
р. Буг, а в стратегическия план за южното е следвало да бъдат те-
риториите, върху които се установява Кубер. Но както знаем, те 
се съединяват с централната част след повече от век, при упра-
влението на Кан Крум.  

Връщайки се към тезата ни за правопримеството, следва 
да проследим и наличието на преутвърждаването на правата по 
договора от 448 г., ако възприемем съвременното изискване за 
едностранна декларация от страна на държавата правоприем-
ник. За наличието на такава едностранна декларация можем да 
съдим от поведението на страните в договорните отношения. За 
да приемем, че такова е било налице, следва да приравним към 
правният ефект на едностранната декларация както заселване-
то на народите след смъртта на Атила, съгласно сведението на 
Йорданес, което е осъществено без каквато и да било съпротива 
от император Марциан (или Маркиан), така и по късно, искане-
то на Булгариос към император Маврикий да заеме земите на 
Долна и Горна Мизия. В този смисъл приемаме, че и завземане-
то на същите земи от Исперих е поведение, представляващо ед-
ностранна декларация за преутвърждаване на правоприемство-
то на права по международен договор .



236

Изводи:
1) Налице са исторически данни, даващи основание за при-

емане на висока степен на съвпадение на земите придадени по 
договора от 448 г. от Източната Римска империя на Хунската 
империя, намиращи се на юг в долното течение на Дунав до Ста-
ра планина, с тези в които установява своята държава Исперих. 
Особеното значение на този договор се свързва и с това, че той 
е единствен от многобройните, сключвани от Източната Рим-
ска империя с множество народи и племена, на които същата е 
плащала данък, за да купува спокойствието си, който съдържа 
териториални клаузи, даващи точно описание на предадените 
от едната на другата империя земи.

2) С висока степен на убеденост и доказаност може да се 
твърди, че тези земи през различни периоди от 448 г. до 680 г., 
включително и при поредното им включване в територията на 
България от Исперих, са били населявани преимуществено от 
българи.

3) След разпада на Хунската империя единственото въз-
никнало държавно образование върху част от нейните терито-
рии е държавата на Ирник. Липсват каквито и да било сведения 
от римски, византийски, готски и др. хронисти за създаване на 
държави от други народи, които са населявали части от владя-
ните от хунската империя територии. Дори и да има такива, то 
въпросът за приемственост на правата придобити по договорен 
път от тази империя може да бъде поставен само на основата 
на наследствеността – както върху владетелската титла, а в тази 
насока безспорен е фактът, че единственият жив наследник на 
Атила е именно Ирник, както и на основата на държавната при-
емственост, която може да бъде проследена по този път.

4) Следва да се приеме като безспорен и доказан фактът 
на последователната приемственост от държавата на Ирник до 
държавата на Кубрат, ерго до държавата на Исперих, което дава 
основанието да се твърди, че високата степен на съвпадение 
между териториите придадени от Източната Римска империя на 
Хунската империя с договора от 448 г. и тези завзети от Испе-
рих, е по същество заявяване на правата върху тези територии 
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на договорно основание. Това се потвърждава и от факта, че в 
договора от 681 г. няма териториални клаузи, т.е. този въпрос се 
приема за вече решен.

5) От тази гледна точка може да се твърди, че установява-
нето на Дунавска България в известните й исторически тери-
ториални граници е вследствие на държавната и териториална 
приемственост на държавата на Ирник върху част от завладени-
те от Хунската империя земи, както и върху тези придобити от 
нея по силата на договора от 448 г.

6) Присъединяването по правоприемство на договорно-
правното основание за установяване на пределите на Испе-
рихова България придава и друга цивилизационна гледна 
точка на последното преучредяване на държавата ни през пе-
риода V – VII век, на фона на епохата на поглъщане на елин-
ско-римската цивилизация от варварската Pax Nomadica и 
настъпващите тъмни векове за Европа.



238

„Почетният жител” на Варна
Страхил Гювийски, гр. Сапарева баня

      Беше преди много, много 
години. Разказвах някаква 
история за планината (Рила) 
на група туристи, които ме 
бяха заобиколили. След 
края ѝ, един от слушателите 
проговори: Във Варна всяка 
година се провежда нацио-
нална историческа конфе-
ренция. Това, което разказ-
вате, ще бъде интересно за 
нейните участници. Не съм 
историк, какво ще правя на 
историческа конференция, 
пък и на оня край на Бълга-
рия. Библиотеките също 
бяха далече от мен, няма от-
къде да черпиш информа-
ция, а и аз самият бях толко-

ва притеснителен човек. С една дума, отхвърлих идеята…. Един 
ден си помислих: „Така и така, естествено че няма да отида на 
конференцията във Варна, но защо пък да не подготвя един по-
систематизиран материал за моите слушатели. Това ще направи 
работата ми по-интересна и разнообразна за хората… Както се 
казва, речено – сторено. 

И започнах да събирам материали… Тук дочул една ис-
тория, там прочел някаква книга и два-три реда от нея са ме 
впечатлили по такъв начин, че не можех да ги подмина. И така 
започ нах да скърпвам „моята” тема. Първата. Макар и много 
бавно – не знаех къде да търся и още повече да намирам необи-
чайни материали. Обичайни – с лопата да ги ринеш. В крайна 
сметка, обемът на моя материал нарастваше. Аз подреждах и 
преподреждах, галех текста, говорех си го, шепнех си го, четях 
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го на глас, слушах си го сам, веднъж, после още веднъж и още 
веднъж, и един ден реших, че се е получил любопитен текст. 
Още повече, че до тоя момент никога не бях чел нещо подобно, 
необичайно и странно. 

Работата ми беше свързала дочути оттук-оттам легенди за 
планината. Бях ги събрал, подредил и скърпил в едно единно 
цяло. Боже, какъв хубав „миш-маш” беше станало. Да си обли-
жеш ръцете и пръстите. Освен легендите, в него имаше още пре-
дания, топонимия, народни песни и нещо, което напомняше на 
научен коментар и беше хоросанът, който свързваше всичко това 
в едно. Е, междувременно бях изчел и няколко книги по българ-
ска митология. И отново започвах да разказвам на слушателите 
си – този път не фрагменти и отделни истории, а изнасях беседи, 
понякога в зависимост от групата – „академични” лекции. Но, 
както се пее в една песен „лятото отмина бързо, дойде есента…” 
и изведнъж в съзнанието ми изплува онова огънче, оная малка 
и незагаснала свещичка, която бях забравил да изгася – за кон-
ференцията във Варна. Бяха ми оставили и телефон, но като си 
помислех как ще се изправя пред хората, с цялото ми незнание – 
та нали не съм историк, с всичките ми притеснения и страхове, 
с темата ми – в която нямаше нищо историческо, какво ще стане 
в крайна сметка, ако наистина ме поканят…. Като във вица, дето 
петелът гонел кокошката…

След няколко безсънни нощи набрах кураж и звъннах на 
телефона. Казах кой съм, къде работя, че съм научил за конфе-
ренцията и че мога да разкажа на хората нещо за планината… 
А отсреща ме запитаха строго: „Искате ли да ви запиша за учас-
тие. Какво е заглавието на темата ви”. И аз започнах да давам за-
ден ход, да мънкам: „Ама аз не съм научен работник, а и темата 
ми…” Накрая казах заглавието, оттам казаха едно лаконично – 
идвайте, и така станах участник в конференцията… 

По време на целия път от Дупница до Варна – пътувах с 
влака – четях и пренаписвах материала си, разменях думи, знаци, 
задрасквах и пишех. Чувствах се като оня руски писател, който 
пренаписал дебелата си книга осем пъти. Така беше и първи-
те два дни на конференцията, до третия ден – по онова време 
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конференцията траеше три дни. Дойде и моят ред. И излязох 
на трибуната. С най-бялата риза на света, изгладена перфектно, 
привидно спокоен, но вътрешно просто вибрирах от страх. Кой 
съм аз – едно момче от гората, та да се изправя пред сто души 
историци и участници в конференцията и да ги занимавам с по-
добна тема. Чувствах се като Шибил. Все очаквах куршума от-
някъде, но бях дошъл за оная роза… червената. 

А темата – всички теми в програмата исторически, само 
моята различна: „Змейовете и халите от Рила планина и Рилски-
те езера”. Когато започнах, залата все още говореше, после за-
почна да стихва, накрая беше настанала такава тишина, че се чу-
ваше единствено моя глас… Моят глас доминираше над пълната 
залата. И така до края на доклада. Никой не шукна. Дотогава на 
конференцията никой не беше чел нещо подобно. Различието 
носи в себе си огромно любопитство. След доклада ми – пълна 
тишина… Уплаших се… И изведнъж – аплодисменти… цялата 
зала, много, много аплодисменти – да не повярва човек… 

Седнах си на мястото ошашавен… По онова време на три-
буната освен председателя Димитър Боянов и водещите имаше 
и един впечатляващ човек – струваше ми се строг и властен, 
така го усетих по начина му на водене на конференцията през 
първия ден. И по отношението на другите към него през цялото 
време. Беше като някакъв център, около който другите гравити-
раха… По едно време стана, отиде до вратата, повика една от 
организаторките и ме посочи. Изтръпнах. Все пак сигурно нещо 
не беше наред с моя доклад. А Даниелка Василева – това беше 
тя, дойде и ме помоли да изляза – важният човек от трибуната 
ме викаше… 

Излязох все така притеснен, а зад вратата – Райко  
Сефтерски. Засипа ме с такива похвали, че на мен ми стана чак 
неудобно… „Три дена чакам такъв доклад”. За мен незабравима 
среща, незабравим момент. Вместо аз, лаика, младият, неукият 
да му се представя, ми се представи той – ученият, археологът, 
етнографът, писателят, възрастният – един от големите учени на 
България. 

По-късно ми довери, че цял живот се готвел за голямата, за 
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световната археология, но така и не го пуснали зад граница. По-
кани ме у дома си в София. Онова, което ме порази бяха двете му 
„библиотеки” – два големи библиотечни шкафа. И двата наблъс-
кани с книги. Единият с онова, което беше издал, другият – с 
онова, което беше написано на машина, подвързано като книга, 
но неиздадено. Цял шкаф неиздадени ръкописи. Къде ли е сега 
това богатство. Подари ми един ръкопис – за следите, оставени 
от космически пришълци на територията на България. Паметна 
среща.

Сред най-хубавите доклади четени през годините, лично за 
мен бих откроил доклада на доц. Добринка Райнова „за думи-
те-мотиватори” – години минаха оттогава – имам чувството, че 
все още го помня. Също и доклада на Траяна Ценова и Георги 
Кръстев от Монтана за значението на фигурите в чипровските 
килими – толкова образен, че сякаш слънцето от килима озари 
залата. Очароваха ме докладите на потомствения дърворезбар 
от Трявна – Уста Дарин, с неговата почит към Учителите и не-
вероятната искреност, която излъчва гласът му… Слушал съм 
за традицията на пречистванията, които правели стенописци и 
дърворезбари в по-старо време, преди да влязат в черквите, за 
да работят. Струва ми се, че Уста Дарин я продължава. Все едно 
къде работи… Силно впечатление ми правеха докладите на ста-
розагорските изследователи Таньо Танев и Ангел Манев за Го-
лямата Косматка, Кръглата църква в Преслав, глаголицата. В тоя 
смисъл конференцията във Варна бе един Празник на Душата.

Идваше есента и от Варна се обаждаха: „Страхо, идвай, 
чакаме те”. Струва ми се, че цяла година живеех с идеята за 
конференцията, с духа на конференцията. Откъде ще изникне 
идеята за следващия ми доклад? Година след година – понякога 
пропусках – далечна е Варна. Изискване – шест-седем страни-
ци доклад – шестстотин километра в началото на зимата. Така 
постепенно, когато бях на работното си място и около мен има-
ше варненски туристи, започнах да се шегувам, че съм „почетен 
жител” на Варна.

В ония години, когато връзката ми с Варна беше още реха-
ва, един ден на вратата ми почукаха трима души. Една жена и 
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двама мъже. Търсеха информация за планината и за езерата ѝ. 
Каквото можах – направих. Според мен не беше кой знае как-
во… След година или две на книжния пазар се появи великолеп-
ната книга на варненската поетеса Марияна Хруза – „Целуната 
от Бога”. Каква беше изненадата ми, когато отгърнах кориците. 
На вътрешната страница на книгата бяха изписани имената на 
една великолепно подбрана компания. Там бяха Райчо Гънчев и 
Спас Мавров, нестинарят Ивайло Аянски, Павлина и Иван То-
дорови. Сред тях бях и аз – и аз бях положил една тухла в тая 
чешма. Хубаво е да градиш чешми… 

Сред многото гости от Варна, които посрешнах на Пани-
чище, беше и Кирил Желев. Работеше по амбициозната тема 
да снима филм за водопадите в България. Аз също работех по 
подобна тема – „Водопадите на Рила”. Дори изчетох два докла-
да за водопадите пред конференцията. Така с Кирил обиколих-
ме близките водопади, малко катастрофирахме насред полето. 
Спомням си, че с него се движехме по един междуселски път, 
за да стигнем до Бистришкия водопад – така и не стигнахме до 
него.... Някакъв моторист с момиче ни изпревари на тесния път, 
после не овладя машината из дупките, започна да криволичи с 
кормилото си и падна някъде пред нас. Нищо лошо не се случи – 
и двамата се отърваха без драскотина. Само с уплахата си. Така 
продължи сътрудничеството ми с Варна…

След две или три години отново Кирил – тоя път с цяла гру-
па – около четиридесет души. Беседата ми мина с настроение… 
След нея към мен се приближи една красива жена… Може ли 
да поговорим? Така се роди новата връзка, новата идея и новият 
проект, който ме свърза с Варна – Цвети Убчева. Фамилията ѝ 
идваше от „хубава”. Искаше да направи фотографии по беседата 
ми за митологията на рилските езера… След няколко месеца от 
Варна дойде цял екип. В него, освен Цвети и Кирил – и двамата 
фотографи, имаше още едно прекрасно момче – Жорката, тон-
режисьор, който записваше звуците на водопадите – водата на 
всеки от тях говори по различен начин. С тях беше варненската 
художничка Емануела Цонева и две манекенки – те бяха само-
дивите, които снимахме около езерата и водопадите. В проекта 
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ни трябваше да участва и една оперна певица, но нещо я беше 
възпрепятствало. Вълните предизвикани от камъчето, което бях 
хвърлил в едно от рилските езера, бяха достигнали Черно море и 
се бяха върнали отново до мен. Почукахме на различни врати – 
имахме идеята да направим цялостен проект, но в крайна сметка 
не се получи…

Следващата ни идея с Цвети беше илюстрирането на моята 
„Малка книга за Кабул”, която с варненското издателство „Дан-
график” подготвяме за печат. Но междувременно бидейки водач 
на Цвета из планината, станах неволен участник в един от най-
красивите ѝ проекти. Заедно с Ани – от йога клуб „Хуни” – Ва-
рна, двете направиха удивителна фотосесия „Йога край Седемте 
рилски езера”. И аз бях там, както се разказва в приказките, ядох 
и пих… носих триножника и също натиснах два-три пъти спу-
съка на фотоапарата… Така че не се учудвайте, че в книгата за 
Кабул откривате снимки от тази фотосесия. 

Междувременно, през последните години работя и 
по друг проект. Партньорите ми са „Корал клуб” – Варна. 
Ръководи го специална жена – в името ѝ се оглежда на два пъти 
слънцето – веднъж чрез източното ян (Янита) и втори път – в 
българското Райчо (Райчева). Така сме наричали някога слън-
цето – Райчо, умалителното Райко, а в нашия край му викали и 
Милинко: „Милинкото, откога го чекаме да изгрее”. Планината 
е хубаво нещо, но не и когато живееш цял живот в нейната сян-
ка. Проектът ни условно може да се нарече „Най-добрият кал-
ций на света”. Често съм чувал някои хора, които се смятат за 
грамотни, да казват: „Ние сме вода” – имайки предвид, че тялото 
ни е съставено от 70% вода. Не че и в костите ни няма вода, но 
те са съставени предимно от калций. 

Имайки предвид начина ни на живот, бих казал, че водата 
в телата ни не е достатъчно чиста. Важно е да разберем това. 
И ако може да я направим по-чиста. Достатъчно е да останеш 
по-дълго време на сянка и тялото ти, останало без слънчева 
светлина вече не може да синтезира витамина, който отгова-
ря за производството на калций. Когато пиеш системно гази-
рани напитки или ядеш сладко – а децата днес живеят в света 
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на захарта – калцият в тялото също намалява. Калцият не ни 
достига още, защото нито сиренето ни е сирене, нито маслото 
ни – масло, нито млякото ни – мляко. Откъде тогава калций? 
Не дай боже да привикнеш към Пепси или Кока колата. Днес 
живеем и в света на хранителните и други добавки. В аптеките 
е пълно с витамини и минерали, които… не се усвояват от ор-
ганизма – неорганични са. На тялото е нужен истински калций 
– органичен. Нещо повече, калцият на „Корал клуб” е не само 
органичен – след минути разтворен във вода, той е в йонната си 
форма – готов за употреба. И косата ви отново става по-здрава, 
ноктите – нечупливи, ставите по-гъвкави, а костите – по-здрави. 
Всички имаме нужда от калций. А водата с негова помощ става 
по-чиста. Само чистата вода може да утоли жаждата ни, и да 
почисти солите от тялото ни. Така че, ако се върнем към горното 
твърдение, че „Ние сме вода”, много по-добре би било да кажем 
„Ние сме чиста вода”. Колкото по-чиста е водата, която пием, 
толкова по-здрави ще бъдем…

Догодина предвиждам още една „малка книга” – „… за во-
допадите в Рила”. После още една – може би – голямата книга 
за Рила. И когато споменавам плановете си свързани с Варна, не 
искам да пропусна първия ми проект, който осъществих на вар-
ненска земя – през 1982 г. тук пробягах първия от дванайсетте 
си маратона. Защото Маратонът не е просто дълго бягане – той е 
работа и с тялото, с волята, с духа. 

Ето това са част от връзките ми с Варна, моите малки про-
екти, които ме правят „почетен жител” и ме сродяват с Варна. 
Надявам се тази връзка да продължи във времето…
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Епидемиологични хроники на пандемичните 
инфекции във Варненския регион

д-р Елияна Иванова, д.м. гл. ас. в катедра „Хигиена и 
епидемиология”, Факултет „Обществено здравеопазване”, 

Медицински университет – Варна 

Пандемичните инфекции са съпътствали човечеството 
от дълбока древност. В началото подходът за въздействие вър-
ху тяхното разпространение е бил емперичен, основаващ се на 
наблюдението, експеримента и натрупания опит в борбата за 
тяхното ограничаване и ликвидиране. В настоящия доклад си 
поставих за цел да направя историко-епидемиологичен анализ 
на пандемичните инфекции – чума и холера, върлували на те-
риторията на Варненския регион в края на ХVІІІ и през ХІХ в., 
и оценка на системата за противоепидемичен контрол през про-
следявания период. 

По време на Османското владичество гр. Варна се развива 
като важен пристанищен, търговски и военен център на Осман-
ската империя. Засилените търговски връзки с пристанищните 
градове – Истанбул, Александрия, Дубровник и Венеция [4], до-
принасят за внос на пандемичните инфекции – чума и холера. 
Стратегическото положение на града на Черно море и Балканите 
го определят и като важно средище на военни действия между 
Османската империя и Русия. 

Първи сведения за разпространението на чума на терито-
рията на Варна откриваме по време на Руско-турската война от 
1828-1829 г. С установяването на руските войски в града избух-
ва епидемия, която според проучванията на ст.н.с. д-р Влади-
мир Василев, най-вероятно е била от чума [2]. Руските войски, 
преминавайки през заразените с чума земи на дунавските кня-
жества Влашко и Молдова,[13], регистрират първите случаи на 
чума сред войниците през м. март 1829 г. В средата на м. май 
чумата достига левия бряг на р. Дунав с множество жертви в 
румънските градове Галац, Бабадаг и българските Пазарджик 
(днешен гр. Добрич) и Каварна. Във Варна първите случаи се 
появяват на 18 май 1829 г., като разгарът на епидемията е през 
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летните месеци юни и юли, и продължава до края на м. август 
[8]. По данни на фон Молтке, цитирани от Вл. Василев, за бър-
зото разпространение на чумата сред войсковите части във и 
около града допринася и раздаването на мунициите на умрелите 
войници на здрави [2]. През месец юни 1829 г. ежедневно във 
варненския руски лазарет постъпват между 50 и 60 новозаболе-
ли. Към края на месец август 1829 г. за лечение са приети 5509 
души, от които 3959 умират, [2], което определя изключително 
висок леталитет (72%). Сред починалите има и много здравни 
работници – 20 лекари, 4 аптекари, 30 фелдшери, комисари и 
болногледачи. [2 От записките на военния писател и историк 
генерал-майор Александър Михайловски-Данилевски сред 
руските войски във Варна за периода от 20 май до 20 юли от 
чума умират 3500 войници и 127 офицери. С цел ограничаване 
разпространението на чумната епидемия, руските власти пред-
приемат карантинни мерки в града – затварят градските порти, 
изграждат чумен лазарет и чумни гробища. Няма данни за жерт-
ви сред местното население, което своевременно се евакуира в 
околните местности на града [8]. Последните случаи на чума 
във Варна са регистрирани 1839 – 1840 г. [10].

През този период чумата присъства почти постоянно в 
ежедневието на българското общество, разпространявайки се 
спорадично и под формата на ограничени епидемични взриво-
ве, с изразена лятна сезонност и преобладаваща бубонна фор-
ма на болестта [10]. Във възникналите епидемични огнища се 
провеждат примитивни и емпирични по своя характер проти-
воепидемични мерки – къщите, дворовете, вещите и дрехите се 
опушват със сяра или селитра, почистват се основно, вратите 
се намазват с катран, изгарят се вещите на починалите от чума, 
дрехите се обезпаразитяват. До 30-те години на ХІХ в. липсват 
целенасочени действия от страна на османските управници за 
предпазване на населението от чума [10]. 

За европейските държави карантинните мерки са известни 
и се прилагат още през ХІV век. През 1347 г. по време на епи-
демията от бубонна чума (1346-1353 г.) Венеция въвежда каран-
тинни правила за всички пристигащи кораби от огнища на чума 
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(карантина от италиански quaranta giorni „четиридесет дни“). 
Впоследствие много градове по бреговете на Адриатическо и 
Средиземно море започват да прилагат продължителна изола-
ция за корабите, пристигащи от Египет и Константинопол. През 
XV в. се появяват първите карантинни болници (лазарети) във 
Венеция, Генуа и Марсилия за пристигащи пътници и стоки. В 
края на ХVІІ в. и през ХVІІІ в. европейските имперски държави 
(Австрия и Русия) въвеждат строги здравноохранителни прави-
ла по сухоземните граници с Османската империя. Изграждат се 
санитарни кордони за пътници, търговци и стоки. 

Впоследствие през 30-те години на ХІХ в., под натиска на 
европейските държави, Османската империя предприема про-
веждането на масови организирани противоепидемични ме-
роприятия спрямо чумната инфекция – разкриват се лазарети, 
санитарни кордони, изгражда се мрежа от противочумни ка-
рантинни станции на територията на днешна Добруджа. През 
1841 г. в пристанищните градове (Варна, Поморие) и в други 
важни търговски и административни центрове се изграждат ка-
рантинни служби с лекари. Те разполагат с помещения за изола-
ция, снабдени с дезинфекционни средства – сапун, оцет, сяра за 
опушване, вар за починалите от чума, и се явявят основни здрав-
ни звена по пътя на разпространението на чумата към Балканите 
и Европа [10]. До средата на ХІХ в., когато все още причини-
телят на чумната инфекция е неизвестен (чумният бактерий е 
открит през 1894 г. от A. Yersin и Sh. Kitasato) и не е установена 
епидемиологията на заболяването, противоепидемичните мерки 
се основават на карантината – единственото противоепидемич-
но действие за ограничаване на контакта и изолиране на въз-
можните източници. 

По време на Османското владичество на територията на гр. 
Варна се разпространява и друга особено опасна инфекция – хо-
лерата. В хода на ІІІ-та холерна пандемия (1846-1862 г.) заболя-
ването достига до бреговете на Черно и Азовско море. По данни 
на Андре Пападопуло-Вретос, консул на Гърция във Варна в пе-
риода 1849-1855 г., през 1847 г. холерата се разпространява и в 
гр. Варна, когато загиват над 1000 души при население от 16 000 
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жители [11]. През 1848 г. внесена по сухоземните пътища от Ца-
риград, холерата обхваща редица градове на страната – Велико 
Търново, Габрово, Трявна, Елена, Свищов и Ловеч.

През 50-те и 60-те години на ХІХ в. холерната инфекция е 
с епидемично разпространение в населените места по бреговете 
на Средиземно море, земите на Южна Франция, Авиньон, Мар-
силия, Галиполи, Малта и Пирея. По време на Кримската война 
(1853 – 1856 г.) гр. Варна е избран за основен сборен пункт на 
съюзническите войски на Англия, Франция и Турция във война-
та срещу Русия (фиг. 1). С дебаркирането на V корпус, присти-
гащ от Южна Франция през Галиполи, през лятото на 1854 г. в 
града избухва тежка холерна епидемия. 

Фиг. 1. Варненският залив през Кримската война 1854 г.,       
фонд Регионална библиотека „Пенчо Славейков” Варна

По данни на Прива Белар само за една нощ загиват от хо-
лера 500 души. [1]. Основният механизъм на предаване на хо-
лерата е фекално-оралният с участието на факторите вода, 
хранителни продукти, предмети на бита. Наличието на болни 
от холера хора, отделящи холерни вибриони, осигурява конта-
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минирането на факторите на предаване и спомага за интензив-
ното разпространение на заболяването през този исторически 
период. Летните горещини, нехигиеничните помещения в тур-
ската казарма, липсата на своевременна изолация на военните 
контингенти ускоряват предаването на заразата сред войсковите 
лагери във и около град Варна. Това налага построяването на 
120 палатки край укрепленията. В тях болните се разделят на 3 
секции: „холерици”, „трескави” и оздравяващи, което спомага 
за спасяването на част от заболелите [1]. Холерно болните от 
англо-френската армия са евакуирани в местността „Варненска 
карантина”, която впоследствие служи за изолация, наблюдение 
и лечение на пътниците, идващи от ендемични за холера регио-
ни [7]. Към всяка френска дивизия е разкрита болница с военно 
гробище към нея. Началникът на френските войски маршал Сен 
Арно споделя: „Аз съм посред една голяма гробница и се мъча 
да отстоявам ударите на страшния бич, който и без това коси 
живота на добрите ми войници. Ходих да видя болниците във 
всички дивизии, една от друга по-ужасни гледки. Видях 1200 
болни и 200 много отслабнали.”. Военната болница във Варна 
функционира още 2 месеца след заминаването на войските за 
Крим. Останалите болни са изпратени за лечение в Цариград. 
През м. март 1855 г. болницата отново отваря врати, за да при-
еме за лечение завръщащите се от Севастопол болни войници. 
Броят на умрелите от холера в Кримската война наброява 10 000 
души, от които в началото на епидемията са 3-4000, останалите 
6-7000 са сред болните, пристигнали от Крим [1]. 

През 1888 г. в памет на загиналите от холера 5183 френ-
ски войници, по инициатива на френския консул де Пелагрини 
в Морската градина на Варна е издигнат паметник „В памет на 
френските войници и моряци, починали във Варна през Крим-
ската война 1854-55 г.” От арсенала в Тулон са пренесени осем 
артилерийски топа, които забиват в земята с дулата надолу 
(фиг. 2).
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Фиг. 2. Паметник на френските войници, снимка от статията 
на Ив. Церов „Французите във Варна в 1854г.”, фонд на 

Регионална библиотека „Пенчо Славейков” Варна

Холерната епидемия в гр. Варна не подминава и мирното 
градско население, за което благоприятстват тежкото хигиенно 
състояние на града, замърсяването на водата за пиене и липсата 
на медицинско обслужване за гражданите: „По цели стотини 
ежедневно умирали и от войската и от гражданите. В лагер-
ните палатки с десетки лежали войници, па и в града нямало 
семейство без холерни. Много хора са измрели и всички дворове 
на църквите се напълнили с гробове” [5,6]. По данни на Лин 
Макдоналд, участник в събитията, заразените жители в гра-
да са били 2846, от които 374 починали. Запазени са данни 
и за жертвите от холера в околните на Варна населени мес-
та: Девня – 161, Буюк Аладин (Страшимирово) – 121, Мана-
стир – 91, Галата – 83 души [9]. 

Разразилите се военни действия между великите държави 
оказват пагубно влияние върху интензитета на разпространение 
на холерата, която обхваща множество страни и отнема живота 
на десетки хиляди хора. Профилактиката и противоепидемич-
ните мероприятия спрямо холерната инфекция, причинявана 
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в този исторически период от класическия холерен вибрион 
(Vibrio cholerae asiatica) са несистемни и неефективни, защото 
не са съобразени с епидемиологичните закономерности на хо-
лерния епидемичен процес. Народолечението на холерата по 
нашите земи през това време включва пущането на кръв и раз-
триване с чесън и оцет, а по време на жътва, когато „холерата се 
усили” никой не отива на къра без венец от чесън и бърдуче с 
оцет [12].

След Кримската война холерата отново се завръща във Вар-
на през 1873 г. В статията „Една малко известна епидемия във 
Варненски санджак през 1873 г.”, Вл. Василев описва холерната 
епидемия във Варненски окръг през 1873 г., основавайки се на 
данните на д-р Васил Пападополу, работещ по това време като 
турски карантинен лекар в карантинната станция във Варна. 
Предвид опасността от внос на холера от Арабския полуостров, 
турското санитарно управление изгражда изолационни бараки в 
местността Галата, за настаняване и временно карантиниране на 
завръщащите се „хаджии” (поклонници турци) от светите места. 
Пристигането на хаджиите съвпада с турския празник Рамазан 
байрам. Голяма част от тях не се съобразяват с наложените им 
карантинни мерки и тръгват към родните си места. По тази при-
чина първите случаи на холера са извън града, в прилежащите 
села. По данни на д-р В. Пападополу първият случай на холера 
се появява на 1.VІІ.1873 г. в близост до града и до 13.ІХ. 1873 г. 
епидемията засяга 20 села със смесено население – българи и 
турци, в които умират 212 души (табл. 1) [3].

Табл. № 1 Брой починали от холера и леталитет (%) във 
Варненския санджак (окръг) през 1873 г. (Вл. Василев)

Каази Брой 
население

Умрели от 
холера

леталитет 
(%)

Варненска 24072 20 0,08 %
Провадийска 43279 132 0,30 %
Пазарджишка 
(Добричка)

27621 40 0,10 %

Общо за трите каази 94972 192 0,12 %
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Холерните епидемии на територията на Варненски регион 
през периода преди Освобождението избухват във време, когато 
европейските държави обединяват своите усилия и предприемат 
единни действия в борбата с епидемично разпространяващите 
се инфекциозни болести – чума, холера, жълта треска. Органи-
зират се първите Международни санитарни съвети и Първата 
международна санитарна конференция в Париж през 1851 г. В 
нея участват представители на 12 европейски държави. Утвърж-
дава се „Международен карантинен устав”, с който страните по 
конвенцията имат право да прилагат карантинни мерки спрямо 
страни, заразни или съмнителни като такива, по отношение на 
заболяванията холера, чума и жълта треска. На Третата Между-
народна санитарна конференция, състояла се в Цариград през 
1866 г., европейските държави разработват „Мерки против вно-
са и разпространението на холера”. Следват конференции във 
Виена, Вашингтон, Чикаго и други градове. На тези форуми се 
посочва необходимостта от приемане на Международен каран-
тинен правилник. 

В края на ХVІІІ и през ХІХ век подходът за овладяване на 
епидемиите от чума и холера е емпиричен, без ясни критерии 
за контрол и надзор. Противоепидемичните мерки са непълни 
и неефективни. В стремежа да опазят своите територии и на-
селение от нахлуването на пандемичните инфекции, европей-
ските държави въвеждат карантинни мерки, санитарни кордони 
по границите, лазарети за изолация и лечение на заболелите. 
Върлуващите епидемии от своя страна се явявят мощен ката-
лизатор за развитието на медицинската наука и общественото 
здравеопазване. През ХІХ век се извършват епохални открития 
в областта на микробиологията, разшифроват се етиологичните 
причинители, механизмите и пътищата на предаване на заразни-
те болести. Изгражда се нов, научен подход в разработването на 
съвременни противоепидемични мерки. Европейските държави 
се обединяват в създаването на единна международна система за 
борба с епидемиите, основана на международно приети норми 
и правила. 
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Първобългарите, наречени кимери
По следите на един забравен летопис 

Иван Митев, гр. Русе

С настоящия труд ние не издигаме нова теория за произхо- 
да на българите, а се стремим да преразгледаме и допълним до-
сегашните изследвания по този въпрос. Големите разногласия 
по въпроса за произхода на българите са показателни за липсата 
на сериозна историческа школа у нас. Причините за това се ко-
ренят в цялостното обществено-политическо развитие на Бълга-
рия от Освобождението до днес. На българския народ бяха нало-
жени чужди на неговия дух институции, които утвърдиха чужди 
на неговите традиции управници и обществени деятели. Те от-
клониха народа от неговия исторически път и нанесоха трайни 
поражения върху българското народностно съзнание. С други 
думи ние, българите, не бяхме Себе си и затова претърпяхме тол-
кова много беди и разочарования през изтеклия ХХ век.

Отстъплението от народностните традиции доведе и до 
груби извращения в българската история. В качеството на акаде-
мични историци се издигнаха хора без вътрешен дух и призва-
ние за това свято за Народностната общност дело. С лека ръка 
тези „учени” прокараха в трудовете си разни чужди клишета и 
внушения и така създадоха една крайно изопачена представа за 
българските прадеди. А същевременно те подцениха и малко- 
то оцелели фрагменти от народностната ни памет, запазени в 
средновековните летописи и народните песни и предания. Така 
се възпита едно нихилистично отношение към българската ис-
тория и митология, което днес дава своите отровни плодове.

Нашият път е друг. Ние вярваме в Себе си и в историческа- 
та памет на своя народ. Нашият принцип е: Народът помни. 
Да, българският народ помни всичко най-свято от своето мина-
ло – своите праотци, царе и херои, както и по-важните събития 
от своята история. Затова народните предания и летописите, на-
писани от българите за Себе си, са опорните точки на нашето 
народоизследователско дело.
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За да се изгради едно издържано учение за произхода на 
българите, без залитания към едностранчиви и взаимноизключ-
ва щи се тези, необходимо е изчерпателно проучване на всички 
следи и хипотези, имащи отношение към произхода на българи-
те – хунорска, кимерийска, келтска, иранска, та дори и тюркска. 
За тази цел трябва да се събере всичкият възможен историче-
ски и етнографски материал за народите, считани за прадеди на 
българите, и да се съпостави с наличните извори за древните 
българи. Оттук нататък трябва да се претеглят всички плюсове и 
минуси, като се отдава първостепенно значение на родствените 
връзки между народите, а не само на културните успоредици 
между тях. Само така ние ще открием Себе си сред народите от 
нашата кръв.

Ние поддържаме тезата на великия български революцио-
нер и народен будител Георги Раковски за произхода на българи-
те.1 Българският народ произхожда от две основни народност-
ни групи – КИМЕРИ (БОЛГИ) и АРИИ. Те са създали държава 
в земите на днешен Афганистан, известна под името Балхара 
според древноиндийските източници.

Петър Добрев отнася древните българи към източноиранс- 
ките народи, позовавайки се на езиковите и културни успоред ци 
между нас и народите на Памир.2 Наистина в нашия език има 
много думи от ирански произход. Ирански следи забелязваме 
също и в българските народни обичаи. Но древните българи са 
имали особени държавни титли, непознати за иранските народи.
Техни успоредици са открити в наследствата на древния Шумер 
и келтските народи.3 Тези следи водят към най-древния пласт от 
нашето културно-историческо наследство, към онзи пранарод, 
който стои в основата на нашия народ и цивилизация. Един народ 
със силна държавна и военна организация и висока духовна кул-
тура. За такъв народ ние приемаме кимерите, посочени в някои 

1 Раковски, Георги С. Съчинения. Т.4. С.,, 1982,. 250-257.
2 Добрев, Петър. Необичайното и необикновеното в ранната българ-
ска история. С., 1993, 103-104 с
3 Добрев, Петър. Светът на прабългарите. С., 1992.
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извори като прадеди на българите. Кимерите са един от най-древ-
ните източноирански народи, населявали Северното Причерно-
морие преди да дойдат следващите източноиранци – скитите и 
сарматите. Това е предметът на настоящото ни изследване.

Кимерите в старата българска история
Съвременният германски културолог и философ Пиер 

Кребс отнася началото на Европейската цивилизация пре-
ди около 4000 години, когато индоевропейските номад-
ски племена се превърнаха в келтски, германски, 
елински и римски народи и чрез високите култури на 
езическата древност тя постигна своя  разцвет.”4 Един-
ственият исторически документ, който осветлява тази далеч-
на епоха, е един български летопис под заглавие „Вкратце о    
болгарословенском народе”, публикуван от Георги Раковски. 
В него се разглежда най-старата история на българите, предста-
вени като един от най-старите народи на Европа – една истина, 
която неуморно отстояваше и достойният български историк 
Ганчо Ценов. 5

Летописът започва така: „Българският народ  излезе в древ-
ността до Черното море до река Волга от вели ката Скандина-
вия, и зваха се тамо ГИМЕРИ и КИМЕРИ, където се умножиха 
и още преди Александър Македонски дойдоха първи в тази стра-
на. Илирик беше първи крал след    3522 от Сътворението на Све-
та (1986 г. пр.Хр. - б.а.), а след него царуваше Крал Бладилий, и 
той Филипа Македонски цар победи и свой поданик го направи. 
После през 3685 (1823 г. пр.Хр. – б.а.) крале бяха двамата братя 
Брем и Болг, и понеже много крале надвоюваха и много земи 
завладяха, то народът се назова на техните имена. Брем заво-
юва Западната страна и остана там покрай Западното море, 
Балтийско до Померания, и назоваха се Пеми и Словаци, а след 
това и Бранди-Бури. Болг завоюва и усвои земя на Източната 
4 Кребс, Пиер. Стратегия на културната революция.  Университет Ви-
ена, май 1986 – http://www.kanatangra.wallst.ru/
5 Ценов, Ганчо Произходът на българите и начало на българската дър-
жава и на българската църква. С., 1910.
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страна и засели се там със своя народ, и назоваха се Българи, 
които след това с Александър Македонски воюваха и с неговите 
македонци.”6

По своето значение за българската история Летописът на 
Раковски е съизмерим с „Именника на българските владетели”, 
но за съжаление той и днес не се признава за достоверен от офи-
циалната историческа наука. Очевидна причина за това е смесва-
нето на събития от различни исторически епохи в него:

Преселението на кимерите в началото на II хил.пр.Хр. и 
царуването на келтските царе Брем и Болг през III хил. пр.Хр. По 
всяка вероятност смесването на историческите събития е допус-
на то при преписа на този летопис от по-стар оригинал, но това 
зло съвсем не изглежда непоправимо. Защото царуването на Брем 
и Болг е документирано и от някои антични историци като Поли-
бий и Павзаний7. Като цяло то е свързано с келтските завоевания 
на Балканите и Мала Азия. През IV-III в. пр.Хр. келтски племена 
се спускат от Централна Европа към Балканите и се установяват 
в завладените от тях земи. Двамата братя-царе Брем  и Болг осно-
вават келтско царство в Тракия със столица Тиле (Туле, днешно 
Тулово, Старозагорско), което просъществува близо 60 години. 
Те действително воюват с Александър Македонски.

Като изключим тези изкуствено наслоени събития от 
съдържанието на летописа – а именно царуването на Брем и Болг 
и отношенията им с македонските владетели, пред нас се откри 
ват съвсем други събития, протекли в много по-далечна епоха. 
Става дума за разселването на кимерите от Скандинавия към 
Волга и Черно море в началото на II хил.пр.Хр., не на келтите 
от Централно Европа по времето на Филип Македонски. Киме-
рите завладяват много земи и създават две царства – царството 
на Брем на Запад, в Померания и Бранденбург, и царството на 
Болг на Изток. Тези царства нямат нищо общо с това в Тракия, 
където келтските царе Брем и Болг управляват заедно. Особено 

6 Раковски, Г.С. цит. съч., с. 261-262.
7 Домарадски, Мирослав. Келтите на Балканския полуостров – С., 
1984 , 76-79.
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важно за нас е, че цар Болг дава името на нашия народ – бълга-
ри. Според летописа ние произхождаме от онези кимери, които 
са негови поданици и приемат неговото име. Действително цар 
Болг е тачен от българите като Праотец, той е превърнат в един 
мит, увековечен в известната коледарска песен „Болг се роди, 
Коледо”.8 Но същевременно келтският цар Болг не е известен 
като праотец на българите.

Тези изводи показват , че през различните исторически епо- 
хи се явяват двама царе, носещи името Болг – един кимерийски 
и един келтски. Общото им име става причина неизвестният ле-
тописец да смеси техните дела. Възниква и въпросът за връзката 
между келтите и кимерите, който ще разгледаме по-нататък.

Паисий Хилендарски също разказва за разселването на 
българските прадеди от Скандинавия към Волга и Бранденбург 
в своята „История славянобългарска”. Там обаче вместо кимери 
те  са наречени скандавляни по името на Скандинавия.9

Ценни сведения за ранната българска история се съдържат 
и в „История о болгарском народе словенском”, написана от Йе-
ромонах Спиридон. Макар и накратко да споменава за кимери-
те, Спиридон не ги разглежда като прадеди на българите. Спо-
ред него българският народ произхожда от т.нар. „мисигити” 
или „мисагети”, носещи името на своя праотец Мосох, един от 
синовете на Яфет.10 Очевидно Спиридон е имал предвид древ-
ните масагети, които все пак са сроден с българите конен на-
род. В представената от него най-древна история на българския 
народ обаче се разказва за същите царе и събития, известни от 
Летописа на Раковски, само че тук царуването на Цар Бладилий 
е отнесено към 986 г. пр.Хр., и за кимери изобщо не се спомена-
ва. Същевременно тук се разясняват и някои подробности, про-
пуснати в Летописа на Раковски, а като цяло движението на 
българските прадеди – мисагетите, точно съответства на раз-

8 Спиридон Йеросхимонах. История во кратце о болгарском народе 
словенском – Габрово, 2000, с. 16.
9 Паисий Хилендарски. Славянобългарска история. С., 1972, с. 53.
10 Спиридон Йеросхимонах. цит. съч., с. 11.
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пространението на кимерите според класическите извори. Като 
изключим повлияния от Библията разказ за идването на Мосох 
от Бабилон, като най-стара българска родина се посочват земите 
до река Волга и Черно море, т.е. старата Кимерия, спомената от 
Херодот.

Що се отнася до въпросната Скандинавия, тя по-късно ста- 
ва завоевание на Цар Брем, който действително завладява много 
земи в Средна, Северна и Източна Европа:

„Брем взе (земите) на север от Дунав и на запад от завою-
ваните земи даже до Балтийско море и Померания, и се заселиха 
там и (народът му) се назова по името на своя крал – бреми и 
пеми – сегашните чехи. Померания, която е земята Брандибурия 
и не само Брандибурия, но и Сведия и великата Скандинавия, 
която сега се нарича Данимарко. И когато се върна оттам, 
отиде срещу сарматите и русите и ги победи, и град построи в 
земята им и го нарече Нов город.”11

Очевидно под „великата Скандинавия” Спиридон е имал 
предвид не Скандинавския полуостров, а Дания, а точно там, на 
п-в Ютланд, са живели кимери според римските историци. Със 
завоеванията на Брем в земите на Русия би могло да се обясни 
произходът на името на един град 100 км северно от Москва – 
КИМРИ.

Поместеният разказ за завоеванията на цар Брем налага 
едно сериозно преосмисляне на нашите познания върху древна- 
та история на Европа. Според историите на Раковски и Спири- 
дон, двамата царе Брем и Болг са завладели значителна част от 
европейския континент – те са държали една могъща империя, 
съизмерима с тази на Атила през IV в. Очевидно в тези  летопи-
си е пресъздаден споменът за една далечна историческа епоха, 
преминала под господството на кимерийските царе Брем и Болг. 
Много по-късно на техните имена са наречени келтски те царе, 
владели Тракия, в знак на приемственост с митично то им ве-
личие. С това повдигаме и съдбовния въпрос за истинската ис-
тория на Европейската цивилизация. И до днес за официалните 

11 пак там... с. 17.
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европейски историци богатата „Халдщатска култура” в Горния 
Дунав си остава едно мъртво археологическо понятие, като че 
ли ей така тя е преминала в забравата и не са останали ни-
какви предания за нея. Все едно, че европейските наро-
ди са някакви безпаметни тълпи, живели на разпокъса-
ни племена в древността... И все  застъпват схващането, 
че Европейската цивилизация започвала  от Гърция и Рим.

Не, за нас Европа започва от Империята на Брем и Болг!
Когато става дума за кимерите, не можем да не се сетим 

за знаменития херой Конан Варварина, представен като киме- 
риец. В неговия образ писателят Робърт Хауърд възпява хероя 
на своите кимерийски прадеди, които той счита за потомци на-
атлантите. „Във вените на Конан тече кръвта на древните атлан-
ти, погълнати от моретата осем хиляди години преди неговото 
време.”12

От диалога на Платон – Критий е известно, че Атлантида 
е потънала през Х хил.пр.Хр., следователно Конан трябва да е 
живял през II хил.пр.Хр. – във времето, когато кимерите изли- 
зат на историческата сцена. Неизвестно откъде, Робърт Хауърд е 
знаел за далечните събития, описани в Летописа на Раковски. От 
кимерите се извежда произходът на българите и според исто-
рията на волжките българи „Джагфар тарихи” (История на Джа-
гфар). Там те са наречени КАМИРЦИ: „Камирците са клон на 
синдийското племе”.13 Тук синдийци са наречени народите, 
обитавали планините на север от Индия, наричани някога с об-
щото име Синд.14 По нататък се разказва за странстванията на 
кимерите из Средна Азия, където от тях са се отделили различни 
народи, считани за техни потомци – масагети (масгути), арме-
нци (армани), алани, саки (саклани), включително и българи. „А 
преселниците от Идел (Волга – б.а.) които отишли най-далеч 
от всички, били наречени българи. В „Джагфар тарихи” обаче 
12 Хауърд, Робърт. Конан Варварина. Кн. 1. С., 2015.
13 Джагфар тарихы. Сост Бахши Иман. Т.1. Оренбург, 1993, 10-12.
14 Добрев, Петър. История, разпъната на кръст. Част II. Манипулаци-
ите на 20 век С., 1988.



261

се уточнява, че този разказ се основава на „Хазар тарихи” (Исто-
рия на хазарите). Подобно родословие на българите извежда ха-
зарският каган Йосиф, който ги представя за потомци на Гомер. 
Той допълва библейското родословие Яфет – Гомер – Тогарм с 
имената на Болгар и неговите девет братя. Известно е, че след 
утвърждаването на християнството и исляма (и юдаизма сред 
хазарите) извеждането на родословията на различните народи 
от синовете на Ной става обичайно явление. Изглежда хазарите 
са знаели историята за произхода на  българите и поради близко-
то звучене на КИМЕРИ (ГИМЕРИ) и ГОМЕР тя е възпроизве-
дена в това родословие, изведено от библейското. Възможно е 
обаче Гомер наистина да е праотецът на кимерите, а не тяхната 
прамайка. Близко до това родословие е пресъздадено и в неуточ-
нен източник, вписан в „Ориенталска та библиотека” на Ербело 
дьо Моленвил (1697): „Друг син на Яфет, Гомари (Гомер – б.а.), 
разчиствайки пътя си, стигнал до същата река (Волга – б.а.), 
където уседнал и имал двама сина: Булгар и Бертис…”15 И тук 
събитията са свързани с р. Волга, както и в „Джагфар тарихи”. 
Възможно е Волга да е наречена на името на българите, а не об-
ратното, както например твърди Паисий Хилендарски.

Ценни сведения за древните българи се съдържат в 
съчинението на Прокопий Кесарийски „История на войните”. 
Той разглежда родословието на българските племена утигури и 
кутригури, които отнася към хуните: „В старо време хуни те, на 
които тогава викаха кимерийци, живееха там (отвъд Азовско 
море) и всички се повинуваха на един цар. Веднъж имало един 
такъв, който имал двама сина. Името на единия било Утигур, 
а на другия Кутригур. След смъртта на баща си те разделиха 
бащините си държави и дадоха названия на  управляванете от 
тях, защото според тях и днес едната част  се казва утигури, а 
другата кутригури”.16.

Преминаването на Азовско море е имало съдбоносно зна-
чение в живота на утигурите и кутригурите. Ето защо те свърз-

15 Herbelot de Molainville. Biblioteque Orientall – Paris, 1697, p.214.
16 Ценов, Г. с. 39.
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ват това събитие с една легенда, която Прокопий представя така: 
„Ако е вярно това, което хората приказват, голямо число 
кимерийски момчета, като били на лов, гонили една сърна и 
тя пред очите им скочила във водата. Момчетата, подбудени 
било от честолюбие, било от любов към лова или някое божие 
предопределение, последвали сърната и не я оставили, докато 
не стигнали с нея на оная страна на брега. Това, щото те пре-
следваха изчезна – кой може да каже какво бе то! … Момчета-
та наистина не донесоха у дома си лов, обаче повод за бой и 
плячка. Щом се върнали в отечеството си, известили на всички 
кимерийци, че оная вода е проходима. Веднага грабнали оръ-
жие и без много да му мислят, преминали на другия бряг”…17 
Същата легенда е записана и от Йордан и други историци, и 
това показва, че тя е добила известност в Европа през Ранното 
Средновековие.

По собствен път руският историк Василий Татищев из-
следва произхода на българите и определя българските пра-
деди като келтокимери-брамини, а също така намира сходство 
между тях и описаните от Херодот аргипеи.18 Със своята теза 
Татищев повдига и въпроса за историческата връзка между 
древните българи и брамините, както и за произхода на самите 
брамини. Наистина в Латинския хронограф се посочва общият 
произход на българи и брамини (гимнософисти) – „те всички 
са бактрийци”, т.е. от Балхара.19 Самите брамини също извеж-
дат произхода си от там и тачат двете свещени планини, изди-
гащи се в старата им родина – Су Меру и Мандара. Те са по-
читани и от древните българи под имената Самар (във Волжска 
България) и Мадара, както е наречено главното светилище на     
Дунавска България.

Най-сигурното доказателство, че българи и кимери са един 
народ, намираме в историята на Месопотамия. В началото на 
II  хил.пр.Хр. в северната ѝ част се заселва народът БАЛХАРИС,  

17 пак там, 48-49.
18 Татищев, Василий. История России. Т.1. 260 с.
19 Добрев, Петър. История на българската държавност. С., 1995, 8-14. с.
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с владетел на име ЦИМБЕРИС.20 Връзката между тези две име-
на подкрепя нашата теза. Заселването на българите в Месопо-
тамия по време се съгласува и със сведенията за кимерите от 
Раковски и Робърт Хауърд.

Дотук ние излагаме основните исторически свидетелства 
за кимерийския произход на българите, заедно с обсъжданията 
по тяхното съдържание. Повечето от тези извори са известни 
от историческата литература, но и до днес те се подминават с 
повърхностни бележки от страна както на академичните исто- 
рици, така и на независимите изследователи. Все едно, че ки- 
мерите не са древен народ със собствена културна самоличност, 
разпрострял своята военна мощ и цивилизация по Стария свят. 
Още повече, че и самите българи са писали за кимерийския си 
произход. Наистина и в световната историческа наука кимерите 
си остават един слабо проучен народ. Но това не бива да ни раз-
очарова, а напротив – да ни насърчава сами да търсим истина 
та за своите прадеди. Основно внимание на кимерите се отделя 
в литературата за келтите, тъй като е известно, че част от тях 
влизат в състава на келтската народност. Поради връзката им с 
келтите някои учени, като например Татищев, определят киме-
рите като келтокимери. Раковски използва същото определение и 
разглежда историята на кимерите във връзка с келтите на Брем 
и Болг, приемайки безкритично смесването на исторически-
те събития в издирения от него летопис. Все пак той си остава 
единственият български историк, който се стреми изчерпателно 
да изясни въпроса за кимерийското родство на българите.

Като поддържаме тезата, че древните българи са кимери, 
ние ни най-малко не подценяваме името БЪЛГАРИ и свещения 
му смисъл в нашето народностно самоопределение. Вярно е, че 
българите винаги са държали на своето име, както заключава 
Петър Добрев. Но той твърди също така, че кимерите не са пра- 
деди на българите, а само родствен на нас народ. Историческото 
развитие на народите обаче е едно цялостно и динамично явле-

20 Попов, Светлозар. Българската идея и демосферата. Варна, 2001, 
с. 77.
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ние, което не търпи еднозначни определения. В това отношение 
Летописът на Раковски е нещо повече от исторически документ. 
В него е засвидетелствана великата истина за родословието на 
народите: как един пранарод – в случая кимерите, се умножава 
и разселва, и от неговите клонове се обособяват нови народи – 
българи, също и словаци-брандибури. Но този летопис показва, 
че българите не са забравили по-старото си име. Така, както пер-
сите и индоариите (бхарата) са продължили да носят свещеното 
име на своя пранарод – арии, записано в „Авестата” и „Ведите”. 
От друга страна името на Българския Праотец – Болг, не е само 
българско. Чрез кимерите то е преминало и при келтите. То и 
днес съществува в уелската именна традиция. Тези изводи 
показват, че двете имена – КИМЕРИ и БОЛГ (БОЛГАРИ) вървят 
успоредно в кимерийското народностно наследство.

Пътят на кимерите през вековете
Според общоизвестните източници кимерите излизат на 

историческата сцена през VIII в.пр.Хр., след като напускат своя-
та родина на север от Черно море, прогонени от скитите. Херо-
дот разказва тези събития така:

„Скитите номади живеели в Азия, но масагетите ги при-
тиснали с война и те, преминавайки през река Араксес, се от-
правили към Кимерия; разправя се, че земята, където живеят 
скитите, някога била на кимерийците.” (IV; 11) 

По-ната тък Херодот продължава разказа си с една тъж-
на и невероятна легенда: как народът на кимерите решил да 
напусне земята си пред многобройния противник, а царете ре-
шили по-скоро да умрат, отколкото да преживеят този позор. 
„Като взели тези ре шения, се разделили – били равни по брой, и 
започнали да се бият помежду си. След като всички царе били 
избити, народът на кимерийците ги погребал при река Тюрас (и 
гробът им още се вижда) и така, след като ги погребал, напус-
нал страната.” 21 

Жорж Дюмезил обаче открива подобна легенда в митоло- 
гията на осетинците, считана за приемствена със скитската. Там 
21 Херодот. История. Част II. С., 1990.
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вместо за кимерийски благородници се говори за хероите-нарти, 
главните действащи лица в осетинския епос. При подобни об-
стоятелства те са предпочели да се самоубият, като предвари- 
телно са си издигнали могили. Така Дюмезил заключава, че Хе- 
родот разказва една скитска легенда , свързана с кимерите след 
завладяването на Кимерия.22

Фиг. 1. Вляво: кимерийско украшение-брошка със свастика  от 
Северното Причерноморие, VIII в.пр.Хр. Вдясно: български 

обреден хляб с подобно изображение

„И сега в Скития има още кимерийски стени, има и киме-
рийски бродове, и страна на име Кимерия; има и Босфор, на-
речен Кимерийски.” (IV; 12)23 От всички тези древни названия, 
свидетелстващи за някогашното кимерийско царство, днес е 
съхранено само името на полуостров Крим –     то наистина е 
производно на Кимерия. Що се отнася до Кимерийския Босфор, 
това е древното име на Керченския проток, свързващ Черно с 
Азовско море.

По-нататък Херодот разказва как кимерите се изтеглят от 
старата си родина по източните брегове на Черно море, минават 
покрай Кавказ и се установяват да живеят на полуострова, къ-
дето се намира гръцкият град Синопе – на черноморския бряг 

22 Дюдезиль, Жорж. Скифы и нарты. Москва, 1990, 53-54.
23 Херодот. История. Част II.
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на Мала Азия. Той не уточнява времето на кимерийското пре-
селение. Неговият разказ обаче се съгласува със сведенията на 
гръцките поети Архилосус и Калинус за кимерите, навлезли по 
тяхното време в Мала Азия. За Архилосус е известно, че е живял  
от 720 до 660 г.пр.Хр.24

Движението на кимерите се потвърждава и в исторически-
те летописи на Асирия, където те са наречени ГИМИРАИ. Сар-
гон II воюва с кимерите, нападнали северните провинции на им-
перията му. През 706 г. той се придвижва до Табал, където среща 
кимерите. Саргон загива през 705 г. в една от битки те с тях. По 
времето на асирийския цар Ерсархадон, северните граници на 
Асирия са нападнати от кимери, съюзени със сафаради, мидяни 
и мини. Този военен съюз в асирийските летописи е известен 
под името Уман-Манда  (многочислени орди). От своя страна 
Ерсархадон се съюзява с Бартата, цар на ишгуцаите (скитите), и 
с негова помощ отблъск ва нашествието на кимерите и техните 
съюзници. В битката при Хубуша през 677 г. загива кимерийски-
ят цар Теуспа.

По време на войната с Асирия кимерите разрушават Фри- 
гийското царство на Мидас и завладяват част от Мала Азия за 
най-малко 30 години. През 685 г. те достигат северните граници 
на Лидийското царство, а през 660 г. лидийците са застраше-
ни от разгром. Царят на Лидия Гигес призовава асирийците за 
помощ, надявайки се, че те ще нападнат южния фланг на киме-
рите и така ще отблъснат тяхното нашествие в Лидия. Според 
асирийски източници Гигес печели една победа над кимерите. 
Но опитите на Гигес да създаде здрав съюз с Асирия се оказват 
базплодни. През 652 г. кимерите разгромяват Лидия и завладя- 
ват нейната столица Сардис, а също така опустошават гръцките 
градове по егейското крайбрежие на Мала Азия. Някои антични 
историци твърдят, че много преди историческото нападение над 
Сардис Лидия е нападана от север от племе, носещо името ки- 
мери. Еузебиус огнася тези нападения към XII в.пр. Хр.

24 The Kimmerians – www.world-destiny.com/The Legacy of Adam and 
Eva .
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Успехите във войната срещу Лидия дават самочувствие на 
Тугдам, царят на кимерите, да поднови войната срещу Асирия, 
настъпвайки през Киликия. Кимерите обаче не успяват да задър-
жат Киликия. В последвалите боеве Тугдам загива, а на неговото 
място заема сина му Сандакшатра. По-късно синът на загиналия 
Гигес – Ардис, а също и внукът му Алиатес отблъскват кимери-
те от Западна Мала Азия.

Много по-късно кимерите отново се завръщат на истори-
ческата сцена на Европа. Те застрашават Рим, който още е в раз-
цвета на силите си. В римските източници кимерите са известни 
под името КИМБРИ. На Балканите кимерите се съюзяват с тра-
кийското племе трери, поради което Страбон ги определя като 
тракокимери. Той ясно посочво пътя на тяхното преселение. Те 
„се придвижиха на запад в Европа, минавайки покрай Дунава в 
(Мизия) и достигайки (Панония) . Те веднага разпознаха гробо-
вете на своите прадеди, напомнящи за понтийския им произ-
ход. Възможно е появата на тези чужденци, довели със себе си 
ценна порода коне, да е оказала влияние върху възникващата на 
Запад аристокрация.”25

Кимерите се появяват в Централна Европа към 120 г. пр. Хр. 
и заемат град Тевтобургиум, разположен между реките Сава и 
Драва в днешна Хърватия. През 113 г. те разбиват една римска 
армия в Норикум в Австрийските Алпи. Рим изпраща още две 
армии да ги отблъснат, но те също биват разбити. Кимерите на-
стъпват към Гаул. Две нови армии са изпратени да ги спрат, но 
те също претърпяват поражение, при което римляните губят 
общо 80000 души. Победоносното настъпление на кимерите 
продължава до Италия, и то предизвиква така наречената „Ким-
брийска паника” в Рим. Накрая Галиус Мариус успява да ги 
отблъсне от град Верцеле на река По през 101 г. пр. Хр.

Въпреки римския отпор кимерите продължават своето на- 
шествие в Европа. Част от тях преминават Пиренеите и навли- 
зат в Испания, където се присъединяват към келтиберите. Дру-
га част от тях през Галия преминават на Британските острови. В 

25 The Kimmerians…
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Южна Галия се заселва кимерийското племе ВОЛЦИ (VOLKS), 
чието име е звучи близко до БОЛГАРИ (БОЛГИ)26

По същото време Рим е нападнат и от германското племе 
тевтони. Много често съвременните историци причисляват и 
кимврите към германските племена заедно с тевтоните. Наисти- 
на според Плутарх кимбрите са високи и синеоки мъже, поради 
което римляните ги вземат за германци. Но Страбон и Плутарх 
опровергават тази погрешна представа. Те поясняват, че по свое- 
то облекло и въоръжение кимбрите се различават от тевтоните, 
поради което са смятани за келти.

По това време кимерийските племена бритони (брити) и 
логри, прадедите на днешните уелсци, се заселват в Южна Бри-
тания (наречена на тяхното име). Те съставляват отделен клон в 
келтското семейство, за разлика от местните келти – гели, кои- 
то те изтласкват в земите на Ирландия и Шотландия (гелите са 
прадеди на днешните шотландци и ирландци). През V в.от Хр. 
англосаксонските нашественици принуждават кимерите да се 
оттеглят в земите на Уелс, Корнуол и Североизточна Англия. И 
днес в Англия и Уелс има много местни названия, производни на 
името кимери, отглас от времето на кимерийското могъщество. 
Такива като Cambridge, Cumberland , Cumberworth, Comberford , 
Comberback, Combermere , Comberton, Cummersdale, Cumrew...27 

Така се подрежда историята на кимерийското нашествие 
в Централна и Западна Европа , но Страбон уточнява, че то не 
е първото по рода си в тези земи. Когато през II в. пр.Хр. ки-
мерите навлизат в Унгарската равнина, те разпознават народите 
на своите прадеди, напомнящи за понтийския им произход. От 
това следва да се разбира, че и по-рано кимери се преселват там 
откъм Черно море, вероятно през VIII в. пр.Хр., когато скити-
те завладяват старата им родина Кимерия. Точно към това вре- 
ме археолозите отнасят възрастта на много златни и сребърни 
съкровища, открити в Австрия, Бохемия и Южно Германия. Те 

26 Светлозар Попов. Авитохол и Ирник – начало на българската дър-
жавност – Варна, 1999, 79 с.
27 The Kimmerians…
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са наследство от развитата по тези земи Халдщатска култура, 
считана от археолозите за най-ранната келтска култура. Тези 
съкровища изглеждат набързо заровени и изоставени, след като 
собствениците им са загинали под ударите на някакви чужди 
нашественици, покорили тези земи. Възможно е тези нашестве- 
ници да са били кимери. 28]

Фиг. 2. Кимерийска брадва 
във формата на конска 
глава

28 Reinhard Schmoeckel. Die Indoeuropaer. Aufbruch aus der 
Vorgeschichte – Berlin , 1999, s.280.
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От този кратък исторически преглед не можем да получим 
вярна представа за цялостното разпространение на кимерите. 
Кимери са живели и по други земи, отдалечени от местата на 
разгледаните исторически събития. За тях древните летописци 
съобщават съвсем накратко. Според римските класически авто- 
ри кимерите са живяли на полуостров Ютланд в днешна Дания. 
Плиний съобщава, че кимерите са живяли до река Парапамис 
над Балтийско море в днешна Литва.(IV;13)29 Затова и Балтий-
ско море е наричено с тяхното име – Кимерийско. Клювериус в 
своята География също извежда произхода на кимерите от се-
верните страни.30 Следи от кимери откриваме и по на изток от 
посочените страни. В Русия на 100 км северно от Москва се на-
мира съвременният град Кимри.

Въпросът за прародината на кимерите все още е предмет 
на научни спорове, а тези спорове не са от вчера. Според едни 
мнения та е била на север от Черно море, а според други – в 
Северна Европа. И древните римляни не са били съвсем наясно 
откъде тези завоеватели са навлезли в техните земи, както уточ-
нява Плутарх: „Други обаче казват , че познатите на древните 
гърци кимери са били неголяма част от целия народ. .. докато 
по-голямата и войнствена част от този народ е останала на 
края на Земята , покрай външното море. От тези области то-
гава тези варвари се отправиха срещу Италия, и първо бяха 
наречени кимери, а после кимбри, което съвсем не е погрешно.”

За северната прародина на кимерите се разказва и в Оми-
ровата Одисея, която всъщност е най-ранният извор за киме-
рите. Както е известно, Омир е живял преди Херодот – през 
IX в.пр. Хр., но според съвременните изследователи Одисеята е 
изградена върху предания от много по-ранната Микенска епоха 
(XV-XII в.пр.Хр.)31. В разказа на Омир страната на кимерите се 
отъждествявя с Царството на Хадес (Плутон, Богът на смъртта). 
Тя е „обхваната от мъгла и студ, там Слънце не грее и не ги 

29 Татищев, В....с. 280.
30 пак там.
31 Никитов, Стефан. Древните цивилизации. Книга 2. С., 1983, 7-12.
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докосва със своите лъчи (хората – б.а.), то нито се издига на 
звездното небе, нито се връща обратно от небето до земята, 
а само печална нощ се простира над нещастния народ.” Под 
„нещастен народ” тук се разбират душите на мъртвите, които 
са обречени на вечно скърбящо съществуване в Царството на 
Хадес според гръцката митология. За да отиде там Улисес, из-
пратен от чародейната Кирка, той е бил длъжен да поеме дългия 
път на запад от нейния остров през Средиземно море и да про-
дължи по „река Океанус” оттатък Херкулесовите стълбове (Ги-
бралтар). В съдържанието на този разказ неуловимо се препли-
тат географията и митологията. В царството на Хадес, описано 
в гръцката митология, географските и природни дадености имат 
метафизическо измерение. Това царство на смъртта се намира 
под земята, отвъд водите на вледеняващата река Стикс, където 
не свети Слънцето на живота. Тези митологически представи са 
пренесени в разказа за едно морско пътешествие, пресъздаден в 
Одисея. Там Атлантическият океан е наречен „реката Океанус” 
по аналогия със Стикс, а страната на кимерите е оприличена с 
Царството на Хадес. Като изключим тези митологически нас-
лоения, не е трудно да се досетим, че тази страна е някъде по 
северните брегове на Европа.

Много малко се знае и за източните обитания на кимерите. 
Когато Птоломей описва народите около Каспийско море, той 
заявява: „нагоре живеят кимери.” Под това той е имал пред-
вид земите около Волга. Точно там, в Ростовска област, на левия 
бряг на Волга се намира село Кимра, за което съобщава Тати-
щев.32 Останките от древни селища, разположени наоколо, са 
показателни за историческата приемственост на неговото име.

Кимери са живели и в Средна Азия. Стралтенберг открива 
следи от тях в Бухара.33 В земите до Имеон (Памир) са живя-
ли българските племена утигури и кутригури, според Проко-
пий Кесарийски, който толкова упорито ги нарича кимери. Те 
са били известни още по времето на Херодот, който ги нарича 

32 Татищев , В. ... с. 260.
33 пак там.
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утии и кутии.
Изобщо произходът на кимерите е обгърнат в мистерии. 

В уелският цикъл „Мабиногион” е отбелязано следното: „Ху 
Гадъм дойде с племето на кимрите на Британските остро-
ви. Те пристигнаха от страната на лятото, коята се казва 
Дефробани.”34 Под Дефробани, или Тапробана тук следва да се 
разбира един легендарен остров в Индийския океан, описан от 
Диодор Сицилийски, Плиний и Страбон. Днес той се свързва 
с потъналия континент Лемурия. А според един неназован ла-
тински източник кимерите са дошли от Palus Maeotis (блатисто 
място) – легендарно място, свързвано с потъналата Атлантида. 35

Легендарният град ГОМОР, описан в Библията, също зву-
чи близко до името на ГОМЕР, считан за праотец на кимерите. 
Според библейското предание, градовете Гомор и Содом са се 
намирали в Месопотамия, но Бог ги е изпепелил, като възмездие 
за греховете на техните жители.

За ГОМОР, и ГОМЕР ни напомня и името на един от Ка-
нарските острови – ГОМЕРА. То се счита за местно по произход, 
от езика на гуанчите, почти изтребени от испанските завоевате-
ли. Гуанчите са народ от Кроманьонската (Протонордическата) 
раса – високи, със сини очи и светли коси. Те са развили свое-
образна цивилизация, имаща общи черти с тези на Египет и ин-
ките. Гуанчите се смятат за потомци на атлантите, а Канарските 
острови – за останки от потъналата Атлантида. В техния език 
и обществено устройство обаче няма съществени особености, 
което да ни напомнят за древните българи. Понеже споменахме 
и за Египет, не е безинтересно да отбележим, че собственото му 
име е КИМ.

От обобщението на изложените исторически и географски 
сведения заключаваме, че кимерите са били един голям и силен 
народ, разпрострял се в древността по Евразия. Точно така те 
са представени и в Летописа на Раковски. Този летопис ни дава 
една вярна представа за разселването на кимерите. Историче-

34 The misterios orygin of Guanches – http://www.atlan.com/
35 пак там.
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ското присъствие на кимерите във всички земи, посочени в ле-
тописа – до Волга, Черно море, Балтийско море и Скандинавия, 
се потвърждава от различни извори и географски названия, про-
изводни на името КИМЕРИ. С това се доказва и достоверността 
на този ценен за нас, българите, исторически

Кимерите – страшни и непознати
Въпреки многобройните исторически извори, кимерите и 

днес си остават един слабопроучен народ. Това е така, защото 
до нас са достигнали единствено записките на техните врагове – 
асирийци, елини и римляни, докато самите кимери не са оста-
вили собствени писмени паметници. От древните летописи ние 
научаваме за движениятa и военните действия на кимерите, но 
за техния език, култура и обществени порядки там почти нищо 
не се споменава. Несъмнено кимерите са един войнствен и сво-
бодолюбив народ, при това конен народ като нашите прадеди. 
Като истински конен народ кимерите са се славили с ценните 
си породисти коне, за които съобщава Страбон. И днес в Южна 
Франция, в областта Прованс, се отглеждат прочутите коне ка- 
марги. Изглежда те са наречени на името на кимерите, тъй като  
в тази област се е заселило кимерийското племе волци.

За култа към коня, свойствен за кимерите и другите конни 
народи, свидетелствуват някои предмети, намерени при разкоп-
ки на кимерийски селища: брадва с формата на конска глава и 
украшение във формата на трираменна свастика, съставена от 
три конски глави.(Фиг. 2 и 3)36

Фиг. 3. Кимерийско украшение – 
трираменна свастика, съставена от три 
конски глави

36 http://www.kimmerier.de/
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Страбон ни загатва също и за високата духовна култура на 
кимерите, чрез която те са повлияли на възникващата на Запад 
аристокрация. Коя аристокрация е имал той предвид? Извест-
но е, че потомци на кимерите са келтите от гойделската група 
– днешните уелсци и корнуолци, следователно тук става дума 
за келтската аристокрация. Следи от кимерийската аристократи- 
ческа традиция могат да бъдат открити в епоса за Крал Артур и 
в уелския сборник от легенди, свързани с него – Мабиногион. Те 
са едно наследство от логрите и бритоните – кимерийски племе-
на, владели Южна Англия преди англосаксонското нашествие. 
При това и кралството на Артур – Логрия, носи името на логри-
те.

В този възлов откъс Страбон споменава и за още нещо, 
свързано с културата на кимерите – погребенията. След като на-
влезлите в Унгарската равнина кимери разпознават гробовете на 
предците си, тук очевидно става дума за големи и добре запазе-
ни гробници-могили като тракийските у нас. Такива могили, на-
речени кургани, се срещат в земите на Южна Русия и Украйна, 
обитавани някога от кимерите. Според разказа на Херодот ски-
тите са свързвали могилата при р. Тюрас с легендата за самоуби-
лите се кимерийски благородници. Не всички кургани обаче са 
наследство от кимерите – в много от тях са открити погребения 
на скитите, или на ранните индоевропейци, създатели на така 
наречената „Курганна култура”.

Името на кимерите е предмет на различни определения 
и мистификации. На древен келтски език кимериец означава 
„хищник” или „разбойник”, което съответствува на завоева- 
телския нрав на кимерите. На английски Cimmerian е също и 
нарицателно за „тъмен, мрачен, непрогледен”. Това изглежда се 
свързва с утвърдената от Омир митична представа за кимерите 
като обитатели на някаква мрачна земя, където Слънце не грее.

Според д-р Светлозар Попов кимериец произхожда от ин-
доевропейския корен КИМ-(ХИМ-), имащ значение на „зима” 
или нещо, свързано със севера и студа.37 Тази хипотеза се съгла-

37 Светлозар Попов. Авитохол и Ирник... 79 с.
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сува със схващането за северния произход на кимерите.
За езика на кимерите няма преки исторически свидетел-

ства. До нас единствено са достигнали имената на трима от тех-
ните царе: Теуспа, Тугдам и Сандакшатра. Първите две имена 
не са известни сред други народи. Едното от тях – ТУГДАМ, 
записано от Страбон и като ЛИГДАМ, е близко до името на бъл-
гарския Кан КАРДАМ. А името ТЕУСПА пък пък звучи близко 
до тракийското име ДЕОСПОР, очевидно производно на индо-
европейското понятие за Бог – ДЕУС. За наша изненада синът 
на Тугдам – Сандакшатра, е наречен съгласно иранската имен-
на традиция. Неговото име е близко до това на мидянския цар 
Хувакшатра, царувал през същия период. То дава основание на 
някои изследователи да приемат, че кимерите са народ от иран-
ски произход. Наистина в Мала Азия кимерите са били в близки 
отношения с мидяните, и може да са изпитали известно влияние 
от тяхна страна. Изглежда при своите преселения и странства-
ния кимерите са увлекли и племена от ирански (мидянски) и 
тракийски произход, и са възприели елементи от техния език и 
народностни традиции. С това могат да се обяснят различията 
между някои кимерийски клонове.Така Страбон нарича киме-
рите тракокимери, а персийският цар Ксеркс, управлявал около 
470 г. Пр. Хр., различава кимери от Амиргия и кимери, носещи 
островърхи шапки.38

От особена важност за нас българите е въпросът за наро-
дностната самоличност на кимерите, като народ, положил ос-
новите на Българската цивилизация. Не бива да ни обезсърчава 
липсата на преки писмени свдетелства по този въпрос – негови-
ят отговор е преди всичко в нашето родово наследство. Ние сме 
структуралисти, и при определянето на самоличността на на-
родите се ръководим от типа на тяхната обществена структура, 
както и от основните структуроопределящи понятия – в устрой-
ството на рода и държавата, в духовния живот и летоброенето. 
Така стои въпросът за самоличността на кимерите.

Във всички случаи кимерите са индоевропейци – в „Джаг-

38 The Kimmerians…
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фар Тарихи” те са поставени в една общност редом с други ин-
доевропейски народи – масагети, саки, българи, алани, арменци. 
Там също така кимерите се определят като клон на синдийско-
то племе. Под синдийци могат да се разбират иранските наро-
ди, състовлявали основното население на планините на север от 
Индия, наричани някога Синд.

Още Раковски е забелязал, че много думи в българския 
език, считани за „славянски”, имат успоредици както в санскрит 
и древноперсийския език, така и в келтските езици. В езика на 
древните българи Петър Добрев различава думи от келтски и 
ирански корени. Но докато иранските думи се отнасят за обик-
новени неща от живота, то основните понятия от държавния и 
духовния живот на древните българи имат успоредици в келт-
ските езици. Смисълът на тези понятия ще изясним в следната 
таблица (по книгата на Петър Добрев „Преоткриването на Пра-
българският календар”, стр. 42):

Древнобългарски понятия Келтски и други понятия

КОЛЕДА – Празник на 
Българския Праотец

КОЛЕД (келт.) – „празник” също 
HOLIDAY(англ.)

КОЛОБЪР – жрец КАЛЛ – „мъдри” – обръщение 
към келтски жрец-друид.
КОЛЛ – свещени знания на 
друидите

КАНАС ЮВИГИ – свещена 
титла
на Българския владетел

КЕАН или КАНС – титла на 
келтски владетели КАННАС – 
„Пратеник на Бога” KONIG 
(герм.) – цар също KONUNG 
(сканд.)

КАНАРТИКИН –
престолонаследник

КАНАРД (келт.) –
престолонаследник, също и 
ТЕКИН
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РИГ – цар; окончание на 
имената на българските царе 
ИСПЕРИХ и ТЕЛЕРИГ

РИГ (келт.) – цар
също REX (лат.);РАДЖА 
(самскр.)
– RICH (герм. и готски) – 
окончание на царски имена

ДУЛО – името на Свещената 
Българска Династия

ДУЛА (келт.) – скиптър ДУАЛ 
(келт.) – законно
наследена власт ; наследствено 
право

УКИЛ (ВОКИЛ) – име на
знатен български род

УКЕЛ (ВОКХИЛ)
– високопоставено 
благородническо съсловие при 
келтите

БОИЛА – основна българска 
благородническа титла

БОИЛА – висш държавен 
функционер

ТАРКАН – управител на 
област или град, или съдия

ТАРГАД (келт.) – областен 
управител

БАГАТУР – тежковъоръжен 
конник; старши боеначалник

БАГАДОР (келт.) – келтски воин

БАГАИН – младши 
военачалник

БАГАИД (келт.) – войскови отряд

ОНГЪЛ – укрепено място ONGL (кимр.) – укрепено място

КАМПСИ – учител КАМПА – школа на друидите

ЯНКУЛ – планетата 
Юпитер; Господарят на 
небесните светила

ЯНГУ (кимр.) – „главен”, „го-
лям”
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Тези структуро определящи понятия свидетелстват за са-
моличността на нашите прадеди кимерите. Оказва се, че те са 
народ от групата на келтите. Изредените по-горе държавни тит-
ли са свойствени както за древните българи, така и за келтите от 
Гойделската група, и по-малко за келтите от Гаелската група. Към 
Гойделската група спадат уелсците и корнуолците – потомците 
на кимерите. И днес уелсците носят древното име KYMRO, а 
езика си наричат KYMRАЕG (кимрийски). Поначало съвремен-
ните европейски учени приемат, че кимерите стоят в основата 
на келтската народност, образувала се в земите на Горния Дунав 
през VI в.пр. Хр., по времето на т.нар. „Халдщатска” култура.39 
А Зонара, цитиран от Йеромонах Спиридон, извежда от Гомер 
родословието не само на кимерите, но и на келтите (галатите).40 
Така че древните български звания, общи за българи и келти, са 
изключително кимерийско наследство.

Така следва да си обясним и образуването на българския 
народ: в основата му стои народът БОЛГ, говорещ келтокиме-
рийски език, а към него се присъединява народът на АРИИТЕ, 
чиито индоирански език се надстройва над основния келтоки-
мерийски. Точно по същия начин се е развивал и езикът на то-
харите – сроден с българите народ, живял в земите на север от 
Памир. В основата си тохарският език е близък до келтския и 
латинския, но в последствие се е обогатил с индоирански езико-
ви заемки.41

От расова гледна точка кимерите са високи и синеоки. Сле-
дователно те принадлежат към Нордическата раса – основната 
раса на индоевропейците, характерна за северноевропейските 
народи,  но също  и за  българския  народ.

Самите древни българи също са носители на този расов 
тип, а не са някакви измислени „туранци” или „монголоиди”, 
както се опитват да ни заблуждават разни платени съчинители 
на антибългарски „теории”. За това свидетелствуват изображе-

39 Reinhard Schmoeckel… s.280.
40 Спиридон Йеромонах...10 с.
41 Reinhard Schmoeckel - s.246-349.
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нията на средновековните български владетели върху печати и 
цветни илюстрации, както и на техни поданици. Все пак от ли-
чен опит ние българите знаем, че не си приличаме с шведите и 
норвежците. А също така в тяхното наследство няма съществени 
следи от нашата родова и държавна структура, така че несериоз-
но е да приемаме, че нашите кимерийски прадеди произхождат 
от Скандинавия. Очевидно Нордическата раса не е една единна 
същност, и с това понятие не може еднозначно да се обясни са-
моличността на европейските народи. Нито пък единствено тя 
съответствува на понятието за Арийска раса. В действителност 
има три подраси на Европеидната голяма раса, с характерната 
за ариеца издължена форма на черепа – Кроманьонска (Прото-
нордическа), Нордическа (Северна) и Протосредиземноморска. 
И трите подраси се срещат сред българския народ, но особено 
характерен за нас българите е т.нар. Понтийски расов тип, чието 
име подсказва, че е разпространен в земите около Черно море, и 
можем да свържем това със сведенията за понтийската прароди-
на на кимерите.42 По своите външни белези Понтийската раса е 
близка до Кроманьонската.

Кимерите и българските народностни коре ни 
В настоящото изследване ние разгледахме всички налични 

извори за кимерите с оглед подробното изясняване на въпроса 
за произхода на българския народ. От общите сведения за киме-
рите става ясно, че те имат много сходни черти с древните бълга-
ри. Също като тях нашите прадеди са се прославили с високите 
си войнски добродетели и аристократически традиции, и са 
разпростряли културното си влияние сред много народи по Све-
та. Древните българи също са конен народ, прочут с ценните си 
породисти коне – наричани „небесне коне”, за които според древ-
ноиндийския епос Махабхарата са се водили войни. Древните 
летописи и някои географски названия потвърждават разказа 
за разселването на кимерите, представен в Летописа на Раков-

42 Peter Boev. Die Rassentypen der Balkanhalbinsel und der Ostagaischen 
Inselheit und deren bedeutung fur die Herkunft ihrer Bevolkerung – Gofia., 
1972.
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ски – от земите до Волга и Черно море към Балтийско море и 
Скандинавия. С това те доказват историческата достоверност 
на Летописа, а заедно с него и на другите документи, свиде-
телствуващи за кимерийския произход на българите – Джагфар 
Тарихи, Родословието на Гомер и историята на Прокопий Кеса-
рийски. Съгласно Летописа българите произхождат от онези ки-
мери, които са приели името на Цар Болг, управлявал в „страна-
та на Изток”. Под този страна следва да разбираме земите около 
р. Волга, която изглежда носи името на Цар Болг.

Тази най-ранна история следва да се съгласува и с остана-
лите ранни сведения за българите, за да се възстанови цялост-
ната история на българския народ. От своята прародина между 
Волга и Черно море българите трябва да са продължили заво-
еванията си на запад и на юг. Само така можем да си обясним 
появата на народа Балхарис с владетел Цимберис в Северна Ме-
сопотамия. А също и възникването на древната българска дър-
жава в земите на днешен Афганистан, известна под името Бал-
хара. Най-старите сведения за нея ни дават Махабхарата и някои 
ранни пурани, чието съставяне е отнесено към VIII-VII в.пр.Хр. 
Оттам нашите прадеди започват да се изтеглят към Европа още 
през II в пр. Хр., когато някои български плена достигат до Бри-
танските острови. В най-ранните уелски и ирландски предания 
те са наречени болги, и съответно Фир Болг. Преселенията на 
българите продължават и през II в. от Хр., когато в земите на се-
вер от Кавказ се полагат основите на Старата Велика България.

С въпроса за кимерите не се изчерпвт нашите изследвания 
върху произхода на българския народ. Както подчертахме в на-
чалото, нашият народ произхожда от две народностни групи ки-
мери-БОЛГИ и иранци-АРИИ. По иранска линия древните бъл-
гари са родствени с масагетите и саките – два древни народа, 
живяли в Средна Азия. В тяхното наследство са открити някои 
общи неща с културата на древните българи. От друга страна, 
определението тракокимери насочва вниманието ни към тра-
ките, които също са наши прадеди. То показва, че траките и 
древните българи поначало са родствени народи, и няма нищо 
случайно в избора на Кан Исперих за новата българска родина. 
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Накрая следва да отбележим, че в някои летописи древните бъл-
гари се определят като родствени с халдеите (влъхвите). Всички 
тези въпроси са предмет на нашите по-нататъшни изследвания.
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Родът на Найден Геров
доц. д-р Александър Геров, гр. София

Ето как аргументира участието си в конференцията 
доц. д-р Александър Найденов Геров, правнук на големия про-
светител, дипломат, родолюбец и... угрижен баща:

Споменът за Найден Геров – пловдивчанинът, роден в Коп-
ривщица, е не само шесттомов „Речник на българския език”, 
нито представлява само (съборения по едно време) паметник 
пред родната му къща... не е и само дипломатът, извел Райна 
Княгиня от турския зандан...

Бюстът на Найден 
Геров в Копривщица

Докато издирвах материалите за историите на 660 фами-
лии из цяла България за двата сборника с „говорещи къщи”,1 
често попадах на името на моя прадядо, но и на имената на него-
вите деца. Явяваха се и родственици, участвали в изграждането 
на следосвобожденска България. Стана ми интересно, как са се 
родявали и се заех да стъкмя – клонка по клонка – родословно 
дърво, което се разпери чак до Христо Ботев назад във времето 
и стигна до Барон Ристон в бъдещия тогава ХХ век.
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    Синът на българина „от 
старо време” даскал Хаджи 
Геро Мушек, едно от три-
найсетте му деца, Найден, 
става приятел и съидейник 
на братята-дарители Евлоги 
и Христо Георгиеви, та по-
късно се оженва за братов-
чедката им Мария Пулиева 
(от стария род на Пульо от 
Арбанаси), а пък по сватов-
ство е родственик с Христо 
Ботев, че и с Иван Евстрати-
ев Гешов и забележителните 
му потомци. Всички тези 
фамилии образуват едно 
широко разклонено родо-
словно дърво на строители 
на съвременна България, ка-

квито ги е прославил Симеон Радев. Впрочем, още поне двама 
учители излизат от челядта на Хаджи Геро и едната е първата 
жена-учителка в Копривщица.

Измъкнах от оскъдните семейни архиви писмата на прадя-
до ми до моя дядо Евлогий, а от академичните архиви извадих 
епистоларни доказателства за ролята на братята-дарители Евло-
ги и Христо Георгиеви в живота на моите предци, каквато са 
имали и в пълния с перипетии жизнен път на учител Ботьо Пе-
тков, а и неговия син Христо. От тези писма се убедих, че прия-
телските чувства и съмишленичеството между Найден, Евлоги 
и Христо, а и Ботьо, не е изключвало задължението да общуват 
помежду си с най-официални форми на обръщения и завърше-
ци на писмата си, независимо дали те са съдържали жалби или 
похвали, молби или разочарования, сдържани упреци или пове-
рителни сведения.

„Милий Найдене”, му пише Ботьо Петков, а Евлогий Геор-
гиев подписва писмата си до вече учителя Найден Геров с „ваш 

Хаджи Геро Мушек
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покорний приятель”.
В същия стил, макар и по-кратки и по родителски наста-

внически изглеждат писмата на педагога Геров до неговия не 
особено ученолюбив син Евлогий, дядо ми, издържан да следва 
в странство първоначално от баща си, а по-нататък и от своя 
кръстник, големия Евлогий Георгиев.

    

Със своя обем (над 15 000 документа) и богато разнообра-
зие, ръкописното наследство на Найден Геров дава особено ши-
рока представа за социокултурния и литературно-историческия 
характер на българското Възраждане. Още в първите му писма 
до литературния кръжец в Одеса – естествената му духовна сре-
да, докато учи администрация и финанси – той разкрива пое-
тическия заряд на мисълта си и по-късно е признат за първия 
български поет. Патриотичните му стихове („Вик ся вика от 
Балкана, / та ся слуша по света:/ българинът на крак стана,/ 
та си иска слобода.”) са последвани от първата любовна поема 
„Стоян и Рада” – трогателен израз на първите трепети на студен-
та Найден към признатата по-късно за първа българска поетеса 
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Елена Мутева. 
„Не съм увил аз китка цвете/ да дам на Твоя хубост дар,/ 

та да ти вляза у сърдцето/ с народен наш обичай стар;/ а вдо-
хновен с любов аз жива,/ в душа си вдигнах тебе трон,/ и на от 
сърдце, без протива,/ теб жална песен за поклон.”

      Като първи висшист, за-
върнал се да учителства в 
родината си, Найден Геров 
постепенно осъществява 
мисията си да преподава на 
българчетата първо в Коп-
ривщица и после в Пловдив 
всички общообразователни 
предмети. Той дори съставя 
първия подробен и илюс-
триран учебник по физика, а 
на създателите на азбуката 
ни отдава почит, като въвеж-
да официален училищен 
празник в Пловдив. А когато 
приема поста първи руски 
вицеконсул, не скрива, че 
единствената му цел е да 
стъпи „на вратовете на по-
ганците”, като подкрепя и 
насърчава просветителски 

дела и всякакъв отпор срещу гръцкото църковно влияние.
В този момент от живота си се осмелява да поиска ръка-

та на хубавата братовчедка на своя приятел Евлогий в Карлово 
и трогателната едногодишна процедура на годяване, даряване 
и венчаване е колкото скромно-свенлива, толкова и пестелива 
откъм показност и разкош. Двамата имат пет деца, губят едно-
то, гордеят се или се ядосват с другите, а в последния си час 
прадядо ми признал на прабаба ми, че помни трепета от първия 
път, когато я „мернал”, както срамежливо споменал за нея пред 
братовчед ѝ тогава.

Найден Геров
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       За съжаление нищо не е запазе-
но или дори само останало от об-
становката, в която е пишел опуса 
на своя живот – „Речника”. Издава-
нето му също е било възможно глав-
но благодарение на подкрепата от 
братовчедите на Мария. Те са из-
държали и синовете му да учат в 
странство. Геро Геров става строи-
телен инженер и дарява Варна и 
други градове със сгради в европей-
ски стил. Христо Геров е бил дипло-
мат и за кратко директор на ново-
създадената Българска телеграфна 
агенция. Брат му Евлогий, макар и 
неполучил очакваното от него обра-
зование по аграрни науки, също е 
ръководил Агенцията за няколко 
месеца, вероятно само заради ня-

колкото езика, които е научил през дългото си „студентстване” в 
Европа. Той е кръщелник на чичо си по майчина линия Евлогий 
Георгиев и вероятно е бил най-щедро спонсориран да учи, за да 
управлява малката семейна ферма край Бургас. Жалко, че не е 
оправдал очакванията, а на баща си е причинявал само болка до 
сетните му дни, та майка му поела от треперещата бащина ръка 
по-нататъшните епистоларни упреци към „блудния син”.

Е, та той все пак станал мой дядо, но оставил вдовицата си 
и невръстния ми баща Найден с дългове. Добре че лелята Рада, 
за късмет омъжена за министър-председателя и многократно 
депутат Теодор Теодоров, приютила за кратко осиротелите си 
роднини в просторния си дом, един от шедьоврите на архитекта 
Геор ги Фингов, на ул. „Добруджа”. Тогава Рада Герова-Теодо-
рова не би и повярвала, че племенникът ѝ Найден ще стане 
пианист-композитор, че къщата ѝ ще бъде отнета и превърна-
та в „Руски клуб-ресторант” и че „народната власт” ще издаде 
смъртна присъда срещу нейния зет (съпруг на дъщеря ѝ) – поли-

Мария Герова
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тик и дипломат, учен-юрист, журналист, общественик, народен 
представител и хуманист, д-р Николай Николаев.

Остават архивите да пазят фактите, а спомените и родо-
словното дърво са дълг на правнука – единственият потомък на 
рода Герови, живеещ в България.
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