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Предговор
На 23-24 ноември 2019 г. се проведе традиционната XXIV
национална конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура”. И тази година тя се превърна във
вълнуващ празник на новите знания за пътя на българите през
вековете, за непознатото древно начало на този път, за възходите
и тежките моменти в съдбата на българите и силата на техния
дух. Това се случи благодарение на вдъхновените автори, които
се отзоваха на нашата покана за участие в програмата на форума
и представиха своите проучвания.
Освен с варненските изследователи, имахме удоволствието да се срещнем с дузина гости от София, В. Търново, Пловдив, Силистра, Казанлък, Сапарева баня. Някои от тези автори
са добре познати и очаквани от нашата аудитория, други идват
за първи път, но добре се вписаха в духа на конференцията и
докладите им бяха посрещнати с интерес.
Начало беше дадено в навечерието на форума, с представянето на книгата „Къщите още говорят” на Мариана Мелнишка и Александър Геров, издание на Нов български университет.
Срещата с авторите се проведе на 22 ноември в пълната зала на
Артсалона в Радио Варна, с водещ Християн Облаков – известен
изследовател на архитектурното наследство на Варна. Те разказаха как са тръгнали към осъществяването на първата си книга
„Къщите говорят“ и в отговор на големия читателски интерес
правят втора част на изследването си. В двете издания авторите
описват над 600 знакови къщи в множество градове на България,
запазват паметта за тях в десетки фотографии. Те не само откриват и снимат старите български къщи от 19-ти век, но и описват
съдбите на хората, свързани с тях – така къщите проговарят.
Конференцията беше открита в Пленарна зала на Община Варна с патриотични български песни в изпълнение на хор
„Морски звуци” под диригентството на Росица Щерева, които
за поредна година дават емоционален заряд на ранобудната ни
аудитория. Приветствие към участниците във форума отправи
Коста Базитов – зам. кмет на Община Варна, който поздрави организаторите за интересната програма, като подчерта значение3

то на това събитие в културния живот на града.
Акцент в програмата тази година беше Варненският Некропол и проектът на едноименното сдружение за превръщането му в архитектурен обект с туристическо предназначение. По
този проект студенти от магистърската програма „Опазване на
културното наследство” към ВСУ докладваха концепции за социализация на „Варненския Некропол I”. Във фоайето на залата
бяха подредени табла с визуално представяне на техните идеи.
Археологът д-р Владимир Славчев от РИМ – Варна говори за
открития преди няколко години археологически обект „Варненски Некропол 3” в централната част на града и резултатите от
проучванията, които се правят на този терен.
Кулминация на вечерта беше показването на документалния филм „Тутраканската епопея” – IV част от поредицата „Помни войната 1915 – 1918 г.” на Военния телевизионен канал. За
работата си по филма разказаха Мария Цветкова – журналист и
режисьор на филма и историкът Радослав Симеонов, сценарист.
Филмът развълнува варненската аудитория с добре пресъздадения драматизъм и трагизъм на събитията, с героизма на българските воини. След прожекцията авторите бяха наобиколени
от множество хора, които искаха да споделят удовлетворението
си от филма и спомени за съдбата на техни близки и роднини.
Конференцията приключи с участието на двама всеотдайни мъже, посветили голяма част от времето си на опазване на
културно-историческото ни наследство. Станимир Георгиев е
основател на Фондация „Българин”, която организира различни
благотворителни събития и със събраните средства финансира купуването на народни инструменти, облекла за ученици от
паралелки с фолклорен профил. Той представи осъществените
проекти и разказа за предстоящите цели, към които е насочена
дейността им.
На миналогодишната конференция Ивелин Михайлов, създател и ръководител на изграждането на туристическия комплекс „Исторически парк” край с. Неофит Рилски сподели предисторията и перспективите, които предвижда този проект. Този
път той показа голяма част от постигнатото, което позволи паркът да бъде тържествено открит през лятото и вече приема хи4

ляди туристи от цял свят. Всичко построено дотук е максимално
автентично и потапя посетителите в невероятната атмосфера
на древни времена. Работата по изграждането на този уникален
обект продължава, като през следващата година ще ни предостави нови възможности за докосване до българското историческо
наследство, за приятна разходка и почивка в условията, които
предлага.
И тази година конференцията ни представи разнообразни
теми от българската история, нови проучвания, нов поглед към
важни събития и личности – изследвания с принос в българската историография. Наред с научната част на форума, общуването между съмишленици превръща дните на провеждането му в
истински празник на българската духовност и култура.
Сдружение „БЪЛГАРИЯ – ДУХ И КУЛТУРА”,
организатор на конференцията
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ПРИНОС В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИОГРАФИЯ
Проучвания на авторите, участващи в конференцията
„България в световната история и цивилизации –
дух и култура”
Даниела Василева, издателство „Данграфик” – Варна,
председател на Сдружение
„БЪЛГАРИЯ – ДУХ И КУЛТУРА”
Националната конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура” е основана през 1996 г. от
варненския издател Димитър Боянов и археолога Иван Иванов,
по това време директор на Историческия музей във Варна. Те
създават единствен по рода си тогава широк форум, който дава
трибуна на изследователи с нов поглед към важните събития
и личности в българската история – преодоляващи идеологическите ограничения, забрани и фалшификации. Характерна
особеност е, че в програмата на конференцията участват и т.н.
непрофесионални изследователи. Това са интелектуалци – хора
с различни професии – архитекти, художници, лекари, юристи,
които се вълнуват от българската история и с любов я проучват
години наред. Те имат свободата да ползват автентични извори,
публикации на чуждестранни изследователи и други източници,
игнорирани от историческата наука по идеологически причини
години наред. Тук се обсъжда задълбочено в нова светлина историята на българската държавност, поставя се премълчаваният
въпрос за наличието на български държавни обединения векове
преди създаването на Дунавска България. Беше развенчан митът
за ордата конници на Аспарух, с които той победил византийската армия и основал българската държава – една унизително
елементарна и фалшива представа, внушавана от учебниците.
В програмата на конференцията още в началото се включват теми, които едва години по-късно започнаха да бъдат дискутирани по други конференции, телевизионни студия и публикации. Някои от тезите бяха приети от историческата наука и
влязоха в учебниците. Докладите от конференцията утвърждават присъствието на българите на Балканите от древни времена,
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приемствеността между траки и българи, дълбоките познания
и традиции, които народът ни носи през вековете. Тук беше опровергана и панславистката доктрина, която до голяма степен
изкривяваше историческата истина за събитията.
Част от обсъжданите теми и до днес имат дискусионен
характер – автохтонната теория за произхода на българите има
своите привърженици и критици. Но най-хубавото качество на
този форум е възможността свободно да се изказват различни
хипотези, при условие те да бъдат коректно и добре аргументирани – което е целта на организаторите при подбора на авторите
в програмата. Участието на хора съмишленици, посветили проучванията си на истинската българска история с нейните възходи и падения, превръщат конференцията в генератор на идеи,
хипотези, концепции, които намират място в десетки публикации. В този кратък обзор по темата ще се опитам да очертая
ролята на това събитие като фокус, който събира през годините
светли, търсещи личности, които дават своя достоен принос за
българознанието.
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С издаването на първия сборник с доклади от конференцията през 1996 г. от Димитър Боянов и неговото издателство
„Народен будител” се слага началото на поредица от такива издания, които запълват множество бели петна в българската историография. Официалната наука изостава с остарелите си твърдения и оценки за началото и произхода на българската държава,
за приноса на българите в развитието на европейската цивилизация, за ролята им по време на войните след Освобождението, за влиянието на външните сили и техните интереси върху
съдбата на България, за изборите, които тя прави в развитието
си. Особено важен е приносът на авторите в проучванията за духовния път на българите, древния български календар, ранното
християнство по нашите земи, богомилството и влиянието му в
Европа. Специално внимание се отделя на дълго премълчаваната тема за живота на българските общности в териториите извън
границите на България, за защита на техните права, традиции,
идентичност.
Още първата конференция поставя някои от основните
теми, които ще са в основата на нейната програма в годините напред. Първият доклад е на археолога н.с. Иван Иванов за
Варненския халколитен некропол и значението на създалата го
цивилизация – тема, която присъства винаги и представя новите проучвания на археолозите д-р Владимир Славчев, д-р Валери Йотов и други специалисти от Регионалния исторически
музей. Следват „Древната история на Балканския полуостров”
на изследователя Кръстю Мутафчиев, „Произходът на българите” на антрополога д-р Петър Боев, „Стара велика България
или българският кръстопът в новото историческо измерение” на
археолога д-р Марин Кръстев. В първите години след обществените промени територията на конференцията беше единственото място, където можеше да се чуят тези неща. Сред имената в
сборниците с доклади четем тези на Здравко Даскалов, Йордан
Вълчев, Георги Кръстев, Светлозар Попов, Ваклуш Толев, Вера
Бонева, проф.д-р Тотю Тотев и проф. д-р Пламен Цветков, Константин Каменов, Димитър Табаков, Светлозар Рулински, Боно
Шкодров, Райко Сефтерски, Милка Станишева, Ради Панайотов, Екатерина Пейчева, Христо и Галя Маджарови и др. Това е
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само част от имената с трайно присъствие в програмата на конференцията през годините. Мнозина от тях доразвиват темите
от докладите си на базата на породените дискусии в залата и
издават книги, които променят и съществено разширяват хронологичните и географските граници на българската историография. Други, като големия певец на Родопа Никола Гигов, идват и
споделят с нас своите открития, придобили световна известност.
Един от най-продуктивните и до днес е Светлозар Попов,
който привлече вниманието още с първата си книга „Авитохол и
Ирник. Начало на българската държавност” (1999). Това е пръв
опит за задълбочено изследване на най-ранния период от „Именника на българските владетели”, подробно се обсъжда „хунската
теория за произхода на българите”, държавните формирования
преди основаването на Аспарухова България. Авторът подкрепя
своите хипотези с аргументи от различни области на знанието –
историография, фолклор и етнография, топонимия, археология
и т.н.

Интердисциплинарен подход към темата виждаме и в книгата на Светлозар Попов „Българската идея и демосферата”
(2001), която и до днес остава най-доброто изследване по този
въпрос от съвременен автор. Той обосновава необходимостта
спешно да бъде изработена национална концепция, изразяваща
българските национални интереси и приоритети, пътищата за
тяхното реализиране. Съществен момент е формулирането на
понятието „демосфера”, свързано с големите български общ9

ности извън границите на България и наличието на цяла група
народи, с които без кръвна връзка е налице дълбока културна и
духовна връзка с българите. Именно концепцията за демосферата стои в основата на Българската идея на Св. Попов. Жалко
е, че и до днес България няма изградена държавна национална
доктрина, която да обединява усилията на обществото за развитие и напредък.
Уникална по своята тема, времеви и териториален обхват
е книгата му „Българското име в библейски времена” (2005).
Тя дава мащабна картина на исторически събития в библейската древност, проследява миграциите на племена и народи, и
търси корените на българския род. Светлозар Попов тръгва от
„Библията” и следите на българското име в нея, а после включва източници от различни области на науката – историография,
археология, палеонтология, митология, фолклор и етнография,
езикознание, океанография, философия.
„Халколитната Цивилизация Варна” е изследване, което
дава освен пълно описание на значимото археологическо откритие – „Варненският Некропол”, но и сериозните аргументи за
съществуването на първата цивилизация по нашите земи през
IV хил.пр.Хр.
Попов насочва вниманието си към изясняване на спорни
или тенденциозно фалшифицирани факти от българската история в книгите си „Българската писменост – известна и непозната”, „Шамбат – братът на Кубрат” – в която дава убедителен
отговор на един въпрос, по който в науката няма яснота – кой е
Шамбат и каква е неговата роля в европейската история. „Българският Коледа във „Веда Славена”, „Корабоплаването през
праисторията” и др. предоставят нов поглед към обсъжданите
теми, нови факти и аргументи, нови хипотези.
С голям интерес през годините се посрещат докладите на
проф. д-р Руси Русев и инж. д-р Йордан Бояджиев от варненския
Технически университет, свързани с проучванията им за произхода на златото и технологията на производство на артефактите
от златния Некропол.
Един от най-очакваните участници в конференцията беше
проф. Петко Димитров от Института по океанология при БАН –
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Варна с неговата хипотеза и проучвания за Потопа в Черно море.
Те намират място в книгата му „Черно море. Потопът и древните
митове” (2003).
Проф. Борис Атанасов от София е химик по професия и
редовно участва в нашата конференция през последните години. Неговите изследвания са насочени към древните времена от
българската история и представят нов поглед към формирането
на българската народност.

Двама автори от Стара Загора – Таньо Танев и Ангел Манев
за първи път в програмата на нашата конференция представиха
непознати страни от българските духовни постижения, свързани с езотеричния прочит на глаголицата и нейните послания, с
космичните познания на древните българи и техния празничен
календар.
Конференцията ни среща и със Спас Мавров от Казанлък –
най-добрият познавач на колобърството и тангризма като част
от българската духовност. Изследването му „Български сакрални вълшебни приказки” задълбочава познанията ни за ролята на
приказките в изграждането на личността.
Имахме удоволствието преди няколко години да общуваме
с проф. д-р Ерика Лазарова от БАН и да проследим нейните за11

дълбочени проучвания по темата за богомилите и влиянието на
тяхното учение в духовния живот на европейските народи през
Средновековието. Успяхме да издадем на български език нейното откритие във Виенските архиви – изследването на Франц
Тръдан „История на катари, валдензи, богомили в Австрия през
XIII в.”
Удивителните паралели между мотивите на някои български народни песни и шумерските сказания станаха тема за
изследване на русенеца Светлозар Рулински, автор на книгата
„Шумерски митове в българския фолклор”. За необикновения
феномен край Варна „Побити камъни” за пръв път в България
заговори Георги Велев от София като за древно мегалитно светилище без аналог в света.

Важен принос в проучванията за ранното християнство по
българските земи имат докладите на изследователя Петко Атанасов и д-р Весела Трайкова с нейната книга „Ранното християнство, Юстиниан и Юстиниана прима”. Книгите на Петко Атанасов „Богоизбраните българи”, „Вяра и мяра”, „Величието на
Константин и нашата участ” бяха посрещнати с голям интерес
от варненската аудитория при тяхното представяне в дните преди конференциите.
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При представянето на книгата „БОЛГАР: тайните на нашия
произход” историкът Александър Мошев от София даде един
по-различен поглед за древните корени и произхода на българите. В изследването си Мошев застъпва хипотезата, че българите
са съществували поне 2 хиляди години пр. Христа и са обитавали района на Балканите, Северното Причерноморие, Мала Азия
и Кавказ.
Етнологът д-р Росен Гацин – един от учредителите на
Сдружение „България – дух и култура” участва в конференцията от студентските си години с етноложки доклади въз основа на
теренни проучвания във Врачанския край. Резултат от тях е книгата му „ДЕМОНИТЕ в светогледа на българския Северозапад”.
Особено ни радва участието на млади изследователи в програмата ни. Три поредни години екип от Хуманитарната гимназия във Варна с ръководител Елеонора Николова представят
работата си по етноложки проекти за традициите в с. Аспарухово – Ченге.
Непознати страни за значението на символите в българската везбена традиция разкрива в книгите си д-р Юлия Боева,
която привлича интереса на нашата аудитория през последните
години. В тази посока са и проучванията на художника Славян
Стоянов от Варна, които представя в програмата на форума.
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През последните няколко години особено ценно за нас е
участието на Стоян Райчевски и възможността да се докоснем
до неговите вълнуващи етноложки и исторически проучвания –
„Календар и обредност в Странджа и Източна Тракия”, „Разоренията на македонските българи: (1878-1903)”, „Етническото
прочистване на българите в Източна и Западна Тракия и Мала
Азия: (1903-1913-1923)”, „Раковски” и др. В програмата на 24та конференция е предпремиерното представяне на новата му
книга „Долу Ньой”, посветена на годишнината от подписването
на трагичния за България договор.
Дискусията за гроба на Васил Левски вълнува българското общество от
десетки години. Към нея ни върна с
проучванията си историкът Николай
Иванов от В. Търново, който в няколко
доклада представи убедителна хипотеза за мястото, където е погребан Апостола. В изследването си от миналата
година той проследява хронологията
на изградените комитети за гроба на
Левски и резултатите от събраните документи, спомени на съвременници и
очевидци на събитията.
14

Според него наличните във НВИМ документи са били
подборно и некоректно ползвани от изследователите по темата, включително и от Н. Хайтов. Николай Иванов посочва, че
мястото, където е погребан Левски е на ул. „Даме Груев” № 6,
където днес е Земеделското министерство. Някога там е бил параклисът в християнското гробище край София.
Конференцията ни среща от няколко години с още един историк, който дръзва да търси истината за българското минало
извън общоприетите фалшиви тези – това е Петко Добрев от Силистра. Освен с докладите, той привлече вниманието на аудиторията с книгата си „Историята на българите в Европа (V-X век)
през погледа на исторически извори от български произход”,
която аргументирано променя уж установени представи за началото на българската държавност, приемането на християнството
по нашите земи и други важни събития и личности.
Сериозни проучвания за архитектурното наследство на
Варна прави младият варненски краевед Християн Облаков,
едно от лицата на нашата конференция. Той издаде биографични книги за архитектите Дабко Дабков, Стефан Венедикт Попов,
Георги Костов, Желязко Богданов и др., допринесли за архитектурния облик на града.
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През 2010 г. успяхме да подновим издаването на сборниците с доклади от конференцията, с финансовата подкрепа на Фонд
„Култура” на Община Варна и това дава възможност новите проучвания на нашите автори да достигнат до широка читателска
аудитория – издадени са 4 сборника. Текстови и видеодоклади
се публикуват също в сайта на конференцията и във фейсбук
страницата на Сдружението, което ги прави достъпни за хилядна аудитория. Конференцията „България в световната история и
цивилизации – дух и култура” привлича изследователи от цялата страна, които имат желание да представят тук своите проучвания. Радостно е, че се включват млади хора – средношколци,
студенти в магистърска програма на обучение, докторанти, което поддържа жив този форум с почти четвъртвековна история.

16

БЪЛГАРСКИЯТ АЗ
НА ХУДОЖНИКА ХРИСТО ТАНЕВ
Екатерина Пейчева, гр. Варна

През далечната вече 1997 г. на една сергия за книги – тогава
сергиите за книги бяха заместили книжарниците – видях малка
брошура с необикновеното заглавие „АЗЪТ НА БЪЛГАРИТЕ и
националните символи”. Автор Христо Танев и колектив. Заинтригувана си купих брошурата и прибирайки се, нетърпеливо я
отворих. Написаното там беше толкова ново и необикновено, че
на другия ден купих няколко броя от книгата и ги раздадох на
приятели.
Тази малка по обем, но необикновена
книга-послание „АЗЪТ НА БЪЛГАРИТЕ и националните символи” е с толкова
огромна и сгъстена информация, носи
такъв мощен информационен и духовен
заряд, поставя толкова въпроси и провокира търсене на същностни отговори, че
и до днес е един будилник за зомбираното ни, упоено и манипулирано съзнание.
Тя показа, че в дните на най-голямата
планирана разруха и хаос, на сринати
духовни и човешки ценности, на опит за
духовен и физически геноцид, в България има личности с буден и мощен български дух, които са наче17

нали Паисиевско дело за пробуждане и откриване на пътища за
оцеляване на нацията ни. Ставаше дума за знания от хералдиката и семиотиката – езика на символите. Знания, липсата на които
злонамерено е използвана при създаване на държавните символи на България. Така използваните в държавните гербове на
България още от 1885 г. символи създават грешен и антибългарски модел на противоборство, разруха и погром и вплетени исторически неистини. Последствията са три национални катастрофи, войни, неразбирателство сред политическите сили и в
резултат – познатият ни тежък живот на българския народ, подчиненост на чужди господари, фалшифицирана и подменена история. Може да мислите, че това е преувеличено, но най-новата
физика на торсионните полета обяснява влиянието на знаците и
писаното слово като носители на специфични енергии и влиянието им върху процесите в материалния и духовния светове.
Докато четях тази малка книжка с необикновена плътност
и новост на информацията, в мен се зароди много силно желание да се запозная със сътворилите я хора, да почерпя от необятните им знания. Не предполагах, че доста скоро това желание
ще се осъществи. По време на тази конференция се запознах с
художника Христо Танев, инж. Таньо Танев, физика Ангел Манев, изследователя Живко Желев. Станахме дори добри приятели, споделяхме знания, възгледи, намерения. Това се случи по
времето, когато българският дух изглеждаше заспал мъртвешки
сън и спешно трябваха спасители. Спасители, които нашият народ нарича народни будители. Процесът на възраждане тръгна
от Варна, където един човек с титаничен дух, инж. Димитър Боянов, създаде издателство и вестник „Народен будител” и започна провеждането на международната конференция „България в
световната история и цивилизации – дух и култура”. Тя събра
истинските българи с буден дух от цял свят. Сред тях беше и
художникът Христо Танев, автор на символа на конференцията,
на издателството и на вестник „Народен будител” – „Азът на
българите”, първият знак от свещената глаголическа азбука.
Ето какво отговаря той на въпроса кои са българските символи: Българите трябва да знаят, че орелът и отворената корона
са български символи, а в българската знакова система тези сим18

воли ги няма. Докато лъвът на българския герб, който е земен
символ, всъщност не е наш, той е еврейски символ. А орелът
олицетворява духовната връзка между човека и Бога. Сега е времето да се изработи нов герб на България, защото оттук нататък
тотемите отпадат. Идва времето на чистите символи, които носят мъдрост, например кръстът.
И той наистина изработи и предложи на Народното събрание проект за герб и държавен печат на Република България, но
за съжаление никой не му обърна внимание.
Христо Танев, завършил стенопис във Великотърновския
университет, всъщност бе намерил темата на живота си – да сътворява различни символи, знаци, гербове, емблеми, прилагайки
знанията си по хералдика и семиотика, знаци, които да служат
на съзиданието, а не на разрушението. Задълбочените познания
на колектива от Стара Загора продължиха да се развиват през
годините, като резултатите от изследванията ѝ научавахме по
време на конференциите. Така бе представен действащ модел на
древнобългарския циклов календар, най-точния познат календар
и до днес, изследвания върху глаголицата, кирилицата, ранното
християнство и др. Особено интересна беше намерената връзка
между символ, буква, цвят, звук, число според древните знания,
съдържащи се в „Археометъра” на Сент Ив Д´Алвейдър.
През 2007 г. присъствах на самостоятелната изложба на
художника „Тракия – мъдростта на обетованата земя” в Хасково. Христо Танев, чиято масивна фигура показваше огромната
му духовна мощ, родолюбец, познавач на древните корени на
българската духовност, на нейната многоплановост и боговдъхновеност, беше подредил над тридесет картини с пределно изчистена, строга живопис. В мекото сияние на пространството в
картините му с почти знаково внушение плуваха чистите форми
на образите и символите. Като че ли присъствахме на акта на
сътворение от Словото, което извайва от чистия вакуум дискретните форми на нашия физически свят.
Но най-значимото в изложбата на Христо Танев бяха трите
табла – не мога да ги нарека картини, защото това са вселени –
плод на изследванията на българската сакрална азбука Глаголица.
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Това са трите основни конструктивни букви А (АЗ), ДЗ-ъ
(ДЗЕЛО) и У (ОУК-ъ), за които инж. Таньо Танев и физикът
Ангел Манев в изследванията си определят числото на буквата, цвета ѝ, музикалния ѝ тон и космическото ѝ съответствие.
Тези три табла съдържат многомерна същностна информация,
по която може да се разисква с часове.
Тази информация е била предоставена на проф. Найден
Андреев, който е написал по нея великолепна и необикновена
музика – „Глаголическа Оратория”. Признавам, че когато я чух
за пръв път, бях потресена – пред мен се разиграваше една космическа драма, завършваща с апотеоза на раждането на новото
космическо човечество. По време на изложбата се състоя и премиерата на тази изключителна музикална творба, представена
от инж. Таньо Танев. „Глаголическата оратория” беше демонстрирана през 2007 г. при откриването на Белгийско-Българския
мултикултурен център „Амалгама” в Брюксел. Представянето
надминава всички очаквания и се превръща в едно малко чудо в
културния живот на столицата на Евросъюза.
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Незабравимо преживяване ще остане за мен походът до
мегалита, наречен от проф. Ал. Фол „Слънчева врата” край Бузовград. С венец на главата Христо участваше с цялото си сърце
в ритуала на възлияние и поднасяне на цветя. Роден в Стара Загора, в сърцето на Тракия, той носеше живия корен на българската древност. Защото ние, българите, сме потомци на траките,
обитаваме същата вечност и същото пространство, предаваме
през хилядолетията една и съща духовна култура. В основата на
днешното православие лежи древният орфизъм, песните и танците на Тракия се пеят и играят и до днес, древните съкровища
на тракийските царе никнат от земята и ни изумяват със своята
хубост и майсторство. И Христо Танев, като истински българин,
се включи с присъщия си ентусиазъм в битката за възраждане,
за спасение на българския дух. В родната си къща той откри
галерия за изящни и природни изкуства „Алба-Авитохол”, а
под лозницата на двора, в едно чудесно открито пространство
се провеждаше историческа конференция години наред, където
се събирахме автори от цяла България. Под същата тази лозница той всяка година извършваше древния тракийски ритуал на
освещаване на хляба, водата и виното, съчетан с православен
молебен. Така се поддържаше жива връзката между древните
ни тракийски предци и днешната ни вяра. Пак тук, под лозницата, свещеното растение и за траки, и за днешното ни християнство, той с голяма радост и гордост поднесе на поета на Родопа
Никола Гигов един огромен, изписан кратер, като признание за
неговите изследвания на легендите за Орфей. Никола Гигов е
световно признат за най-големия изследовател на Орфей, автор
на 12 книги, посветени на този най-голям сред смъртните поет и
музикант, цар-жрец на траките, основател на Орфическите мистерии, трагично, а може би ритуално убит от жриците на Дионис.
Всяка среща с този сърдечен, широко скроен, със щедро
сърце българин се превръщаше в празник. Празник на българския дух, на приятелството, на така рядкото сред нас, българите, духовно единение. Затова, когато научих, че си е отишъл от
този свят, имах чувството, че някак осиротяхме. И не можеше да
не отида на възпоменателната изложба, която неговите синове
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и приятели от Стара Загора бяха подредили в същия този двор
на галерията под лозницата. Това беше изложба на знаци и символи, създадени от художника, както е било неговото желание.
Възпоменателната изложба се откри на 21 септември 2019 г.,
на рождения ден на Христо Танев, който съвпадаше с 6 месеца
от неговата кончина. Бяха се стекли почитатели и приятели от
цяла България. Уредничката на галерията Васа Русева откри изложбата и увери присъстващите, че галерията ще продължи да
съществува, ще събира хора, милеещи за България, любители
на изкуството, ще се провеждат както преди срещи и дискусии.
Христо Танев, който вече се рее сред небесните сфери, липсва не само на старозагорци, а и на много българи от всички
краища на страната. В създадената Галерия „Христо Танев
и приятели „Алба-Авитохол”, той постепенно сътвори духовно пространство, където срещите с него бяха разтърсващи, нетрадиционни, даващи духовна подкрепа, сила и утеха
на по-слабите, надежда за бъдещето, импулс за творчество
и реализация, предизвикващ всеки докоснал се до него да изпълнява мисията си в живота.

Прочувствени слова произнесоха приятели на художника – проф. Христо Смоленов от София, общественици от София,
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Стара Загора и Варна, инж. Таньо Танев прочете стихотворение
в негова памет. Запомних словата на една жена от София. „Той
продължава да е с нас – каза тя – и ще продължава да помага на
България и българите от отвъдното“. Беше извършен и ритуалът
на освещаване на хляба, водата и виното, който толкова много
обичаше и почиташе този истински българин, както и православна панихида.
Христо Танев остави като наследство не само картините
и сътворените от него знаци и символи, той ни остави завета
на своето родолюбие, мечтата да види България възродена, възкръснала отново като птицата феникс, издигнала българския
дух като водач в световната култура.
Христо Танев
21 септември 1943 – 21 март 2019 г.
1976 г. – член на Съюза на българските художници
1989 г. – член на Асоциацията за пластични изкуства към
ЮНЕСКО.
2003 г. – основава собствена галерия за изящни и приложни изкуства „Алба-Авитохол” в Стара Загора.
От средата на 1990-те години се задълбочава интересът на
ХристоТанев в областта на хералдиката и семиотиката в търсене
на смисъла на символи, свързани с идентичността на българския народ.
1997 г. – излиза книгата „АЗЪТ НА БЪЛГАРИТЕ и националните символи”, в чийто авторски колектив е и Христо Танев.
Реализирал е над 50 монументални проекта, има повече от
20 самостоятелни изложби в страната и в чужбина. Негово дело
са проектите за герб и държавен печат на Република България,
за знаме на градовете Стара Загора, Чирпан, Гълъбово и Димитровград, автор е и на повече от 1000 запазени знака.
Председател на гражданското сдружение „Приятели на Русия и на православния свят”.
В негова памет Голямата конферентна зала в Парк-Хотел
„Стара Загора” вече ще носи името на художника Христо Танев
Поклон пред светлата му памет!
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СЪВРЕМЕННИ ДЕМОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ В
БЪЛГАРИЯ И ДАЛНОВИДНОСТТА НА НАШИТЕ
ДЕМОГРАФИ
проф. д.ик.н. Пенка Найденова, доц. д-р Геновева Михова
Център за демографски изследвания и обучение
Забележими факти и събития
По принцип демографията не е непозната наука и нашите
първи изявени демографи не само са знаели за нейното зараждане и развитие, но и са вложили нещо в нея. Като наука тя е
свързана със статистиката, която е методологична наука (акад.
Ив. Стефанов), опряна на теорията на масовото проявление на
явленията (проф. Ан. Тотев). Специфичните ѝ подходи във връзка със статистически изучаваните признаци на избрания обект
от населението са отделени в т.н. демографска статистика (проф.
Здр. Сугарев). Така демографията се очертава като материална
наука.
В определен смисъл тя е фундаментална наука, изучаваща
закономерностите на възпроизводството на човека по определени социални и биологични признаци и тенденции. Емпиричната
ѝ основа и количествените характеристики и качествените изменения се представят статистически във вероятностни граници, т.е. със съответна статистическа достоверност. Последната
се установява според класическите критерии за разпределения
и вероятностните им степени при оценка на признаците на генералната съвкупност. За нея се съди освен чрез наблюдения,
покриващи я цялостно, т.е. изчерпателно и по части от съвкупността, т.е. по избрани единици с еднородни или близки по значение признаци, преценени по степента на вариране и показателите за дисперсия и статистическите критерии за достоверност.
Самозваните демографи едва ли съзнават отговорността си за
научната достоверност и отговорността си при препоръките си
за управлението в случай, че не ползват статистическите подходи и т.н. надеждни (достоверни) показатели. Но се оказва в
смисъла на системния подход, че отговорност трябва да носят и
изследователите за теоретизиране на закономерностите на една
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система, позовавайки се на признаците и елементите на друга
система и на нейните прояви.
Така наши социолози, географи, икономисти, а и демографи основателно тревожно се позовават на демографската криза,
но я характеризират по елементите на социалноикономическата
система. Пътя за това насочват самите демографи с тревожния
сигнал например в заглавието на статия в сп. „Население” от
известния социолог-демограф проф. М. Минков – „Няма място за илюзии по отношение на демографската криза”, 1993. Образован от ВСУ „Д.А. Ценов” – Свищов, проф. Минко Минков
(1929-2005) е подготвен икономист. Съдейки по силните прояви
на промяна в демографските тенденции, с марксическа интерпретация на законите за народонаселението той ги интерпретира като криза по подобие на икономическата. Пропускайки нещо
за същността на демографската система и закономерности, фактически прави грешна преценка за същността на демографските изменения и възможностите за влияние на икономическата
система върху тях. Нещо, което не се случва в много от интерпретациите на демографските изменения и числен спад на населението в много европейски страни с по-късни демографски
деформации, каквито се очертаха у нас.
Демографският преход
Куриозното при този факт на грешна или прибързана интерпретация по пътя на емпиричните анализи е, че този изследовател стига пръв сред всички изследователи от отделни страни
до констатацията, че застаряването на населението, започнало у
нас според него много рано, още в 60-70-те години на ХХ в. не
е временно и внезапно, а израз на демографския преход. Така с
емпирична стъпка се намесва в теорията на демографията и големия проблем за извършващия се преход – първият, класически
демографски преход, протичащ в течение на столетия и все още
недовършен в район след район на Земята. Преходът води до
промяна на естествения прираст или съотношението раждания
(раждаемост) и умирания (смъртност) – от високи към ниски
равнища и промяна на социално-биологичния баланс. За него
пръв сред изследователите разграничение в четири фази прави
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българският учен – статистик, демограф и икономист, удостоен с докторска степен в Корнелския университет, САЩ проф.
Анастас Ю. Тотев (1906-2000). Той отбелязва последователните фази или стадии на демографския преход в развитите страни, като разделя модела им на френски и английски, започнал
в Европа в корелативност със социалноикономическото развитие, а именно: първи стадий – по-слабо повременно нарастване
на естествения прираст при начално задържане в малка степен
на нарастване на смъртността, както и на раждаемостта; втори – бързо спадане на смъртността, но слабо на раждаемостта;
трети – чувствително спадане на раждаемостта с по-високо равнище от смъртността; четвърти – приближаване на спадащите
равнища на смъртността и раждаемостта, но с превес на раждаемостта, т.е. при невисок, но положителен естествен прираст.
Незабелязано или съзнателно непризнато от западните учени проф. М. Минков прибавя тази пета фаза или стадий, който се
проявява първи у нас като неизменна и бърза промяна от стабилно и стационарно население в числен спад, отрицателен прираст
и повъзрастяване с дълготрайна тенденция. Така емпирично, а
не просто логистично с това се очертава нов тип демографски
преход от глобален характер, осъществяван също по районно с
начало в развитите страни и очаквани вековни повременни изменения по отделни райони на света. Така се дава отговор за вътрешното (имплицитно) изменение на елементите в развитието
на демографската система. Всички изследвания, включително
на ООН, са съсредоточени в реализацията на Първия (класически) демографски преход, но се пропуска отбелязването на този
дефиниран у нас процес. Прогнозите въобще търсят конвергенция и момента на осъществяване на първия преход в пълен глобален мащаб при определен брой световно население, например
в 2100 г. с 10-12 млрд., без да се предрича съдбата на планетата
при изравнени нулеви по районни равнища. Всъщност изравняването не е бъдеще и на новия преход, ако трябва да се търси
балансираност на човешкото възпроизводство и благоприятна
съдба на homo-sapiens на планетата, която владее и на която вероятно може да умре.
Изследването на специфичните страни на демографския
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преход за нашето население и до днес се спира най-често на
разликите между етническите общности в степените на достигнатото в развитието на раждаемостта. Най-голямо изоставане се приписва на ромското население, което се причислява
към втората фаза на прехода – с висока раждаемост и понижена
смъртност. Балансираност чрез фазите на демографския растеж
е свойство и на отделните страни и общности като свойство от
глобален характер.
Съвременното застаряване на населението у нас е с висок
дял на старото (възрастното население) от 65 и повече години –
23% при 13% на децата до 15 години в броя на населението.
Тези оценки дават основание не на европейските демографи, а
на нашите изследователи да окачествят страната като пример на
глобалните тенденции, една от най-старите в света и сред десетте най-стари страни в Европа. В преценката липсва равнището
на смъртността (съответно на продължителността на живота).
България е стара, когато се проявява фактът, че голям брой лица
преминават 60-70-възрастовата граница, но те умират по-рано и
много по-болни. Подробен анализ върху това явление произтича
от изследванията върху смъртността, особено прецизни в публикациите на проф. Н. Големанов, останали с българския си език
непрочетени и с непризната иновативност. Той и други наши
живи творци-изследователи поставят смъртността в ролята на
двигател в демографския преход и определител на степента на
стареенето и възрастовата структура, а с това – и на развитието
на населението по численост и здравно състояние. Излиза, че
в международен план, въпреки че у нас има поддръжници на
теорията за Втори демографски преход (по признаците на разпадане на семейството в традиционния и институциониран вид
и раждаемостта (без смъртността) или на Трети демографски
преход (по признаците на емиграцията), нашата основна твърда
демографска теза остава на позицията, че преход има там, където се балансират раждания и умирания и се променят позициите
на смъртността като доминираща.
В Първия демографски преход е характерен нейният спад
до 8‰ за България, докато в сегашните години достига 14-15,
с очаквания още да нараства в следващите десетилетия (с раз27

лика 5-6 процентни пункта по-висока от средноевропейската).
От тези изводи произтича и обяснението за изостаналост (до
втората фаза) на Първия, класически демографски преход на
ромска общност у нас, проличаваща от високата раждаемост, но
без отчитане на смъртността, която остава на високо равнище.
Остават завинаги като чели затворени в архивите таблиците за
смъртност на нашите съставители и интерпретатори. Алгоритмите, по които са разработени таблици за смъртността в България са на личности като акад. Кирил Попов – учен математик,
като директора на ГДС Кирил Попов или проф. Т. Тотев, проф.
Ан. Тотев, проф. Н. Наумов и още много други, съставители на
таблици за отделни демографски процеси (брачност, инвалидност, здравно състояние) – проф. Здр. Сугарев, проф. Б. Русев.
Познавайки най-пълно родната действителност, със смъртността по причини нашите предшественици прозират сегашната ни
демографска ситуация, насочвайки погледа ни към смъртността
и доживяването в мултифакторна среда при отчитане закономерностите на демографската система.
Човешкото здраве
Известно е, че една от прагматичните теми на Европейския
съюз от близо две десетилетия е за човешкото здраве като успех
срещу смъртността и повишаване продължителността на живота. Демографски тя се установява като т.н. очаквана продължителност на живота (начисляване на годините живот – от 0 при
раждане и за всяка възраст до края на живота). Сведенията за
човешкото здраве се отнасят за категориите му (добро, лошо, в
трудоспособност за действия). Тези сведения, като статистически показатели по съвкупности (т.е. за масовото им проявление
в осреднени величини) се събират за човешките единици чрез
организиране на анкети и разпитване на лицата по домакинства,
определени територии, временни моменти или периоди за тяхното мнение за здравето им. Отчита се вероятността частичното
или извадково население да възпроизвежда действителните категории или стойности с известна стохастична (вероятностна)
грешка. Вероятностния ѝ размер, както се отбелязва, се подчинява на закона за масовото проявление и закона за случайните
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числа. На тази база са разработени статистическите критерии за
еднородност и показателите за размер на варирането.
Очакваната (от дадена възраст) продължителност на живота отчита вероятностно смъртността по т.н. таблици за смъртността. Отнася се за точно определена съвкупност (обикновено 100 хил. човека), като смъртността е отчетена за годината на
табличната разработка или за няколко години, близки до нея, по
която се определя и продължителността на живота. По-нататък
интересът за изживените години в добро здраве през целия живот изискват преработка на таблиците за смъртността (с интервали за възрастите и прегрупиране на съвкупностите и разпределението им според изказаните в интервютата самооценки за
състоянието и категоризирането на здравето от всяка личност).
Изследователите от социалната медицина и др. споделят опита на ЕС и ЕВРОСТАТ, участват в наблюденията им, разкриват
някои слабости, изтъквайки специфичностите в страната и причините за по-незадоволителни или неточни стойности за България. (Продължителност на живота при раждане за България
78.3 години, за ЕС-28 – 83.3, средно – Швеция – 84.1; Франция –
85.5; Испания – 85.8; Гърция – 83.7, а преживени години в добро
здраве – средно 63.3 години за ЕС; за посочените страни съответно: 73.8; 64.6; 64.1; 64.1 и за България 65.0 с големи разлики
по области).
Позовавайки се на разработените таблици за смъртност за
България от НСИ, нашите изследователи възприемат авторството и методите на чуждестранни изследователи. Особено по-младите наши (Е. Йорданова, К. Дикова, М. Мургова), а и по-зрели
специалисти (Ц. Воденичаров, М. Мутафова, С. Шипковенска)
цитират и наши автори, но не ги четат. Тогава биха прозрели, че
препоръчаните от ЕС методи, като тези при таблиците за смъртността и определяне продължителността на живота в добро
здраве са познати и фигуриращи в българската литература и отдавна разработвани от наши специалисти К. Попов, проф. Здр.
Сугарев, проф. Б. Русев, проф. К. Гатев и т.н.). Примерът идва
да припомни не само че нашите предишни учени са забравени
заедно с учението им, а че отдавна са казали това, което се приписва като съвременно творение на други чуждестранни автори.
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Миграционният проблем
Случаят със съвременната миграция – тревожна в глобален
мащаб, разделяща позициите на европейските държави, виждана като елемент на демографската криза в България и т.н. също
е повод за припомняне на игнорирането на нашите изследователи, които има какво да ни кажат за това явление по българските
земи и за правилната му категоризация. Именно така може да ни
подскажат пътя за преодоляването му, ако понастоящем действа
в нежелана посока.
Твърде назидателен е фактът, че за България са характерни контрастни военнополитически и социално-икономически
ситуации и много различни миграционни форми. Всички те са
изучавани от нашите демографи по численост, време, характер
и държавно-политическа обстановка с разнопосочни изводи.
Един от тях заангажира вниманието. Това е убедителният извод,
че България има външна имиграция, чести влизания в страната, защото е предпочитана, водейки спокоен живот с население,
което проявява съдружество и търпимост към другите етнически и религиозни общности, за разлика от съседните ни държави. Казаното и съществуващо все още предимство за външната имиграция е подчертано преди близо 100 години от първия
сред първото поколение демографи в България – проф. Георги
Данаилов.
На второ място бихме отбелязали един не по-малък и впечатляващ факт в съвременната интерпретация на физическото
(механичното) движение на населението. Всичките му сегашни
проблеми на глобално, регионално или държавно равнище се
събират под определението миграция. То е израз на едно широко
понятие за масово териториално преместване и разместване на
населението във времето без отличие на проявите и близостта на
признаците водещи до вътрешна групировка и категоризация.
Трудно отличими при това понятие остават причините и факторите на възникването и на развитието на процесите, както и
обяснението за политиките и интересите към тях. Обясненията
на т.н. „миграционен натиск” у нас от съвременни автори (Сп.
Ташев и др.), загрижени за съдбата (и разходите) на страната и
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на Европа са недовършен опит за формиране на адекватна политика. Още по-недовършена е идеята на някои западни изследователи да обяснят съвременните миграционни събития като
изява на Трети (след класическия първи) демографски преход.
Греши се и със завоалиране на причинните обяснения при категоризация на сегашните миграционни групи и потоци.
Пример как да се избягва това дават нашите демографи
и специално К. Попов, начело на държавната статистика като
директор на Главната дирекция по статистика у нас. Внимание
заслужават методологичните особености на изследванията му.
Териториалните размествания той свързва с гъстотата, населеността и степента на урбанизация, която също се преценява
по пределност. Миграционните потоци и лица се отчитат по
професионален, брачен и подоходен признак, възраст и пол, но
винаги в съотношение със степента на икономическото развитие – нещо, което или се пренебрегва, или сега се прави общо и
недостатъчно статистически проверено. При това някога събитията са подразделяни на доброволно и насилствено преместване и разместване на населението. Външно-миграционните се
характеризират като задгранично движение – преселване и изселване, именно като тази разлика се отчита.
В съвременните анализи изселените са еднозначни на официално напусналите страната емигранти, доброволно сменили
принадлежността си лица от постоянното население, а приелите
постоянно гражданство влезли в страната са вселените, които
са имигрантите, увеличаващи броя на постоянното население.
Внимание заслужава квалифицирането от К. Попов на тези движения на систематични и периодични преселвания – насилствени или по държавни конвенции, а не като общо мигрантски. Към
последните той причислява например стопанските емигрирания
към Америка от 50 хил. българи, както и сезонните ни работници зад граница. Те са отделима съвкупност със собствени специфични признаци, за каквато категория днес, при дигиталните възможности, няма статистическа информация. Освен това
представата, че понастоящем има небивали междудържавни и
междуконтинентални физически движения никой съвременен
изследовател не разделя на насилнически и доброволни (миг31

рантски).
Същите са и позициите на проф. Д. Мишайков, продължаващ статистическите редове на демографския анализ на България до 1939 г. От последователните анализи на миграционните
потоци и обясненията на вариранията на миграционните погодишни салда проличава причинната връзка за спадащите им
размери и мотивацията на потенциалната и осъществена миграция у нас (Ан. Тотев, М. Минков, Н. Мичев, Сп. Ташев, Н. Цеков
и т.н.), но разделяне на механичното движение на миграционно
и военнополитическо не се прави.
Освен за демографската загуба, в текущите преценки и медиите се появяват сведения за отправените към страната суми
от доходите на наши емигранти, но няма коментар за потребителското им потребление. Сериозни преценки за т.н. „преходна миграция” и причините ѝ няма, няма и сведения за такава в
стари времена, дори за градинарите в чужбина, за гурбетчиите и сезонните работници, имащи принос в развитието. Всичко
това още повече засилва убеждението, че е време за комплексна
оценка на миграционната система по демографски и социалноикономически параметри и опит за управление в полза на развитието, пример за която ни дават предишните поколения изследователи-демографи.
Демографска политика
Демографската политика е откритият израз на загрижеността на всяка държава за населението, в името на което съществува и управлява, но винаги преследвайки определени интереси. Под тази утвърдена принципност се нарежда България
през всичките времена на съществуването си. Защото в явна
форма или скрито, осъзнато и признато, или не, демографска
политика винаги е съществувала. И винаги е била област на
научното познание, самостоятелно или не. Необходимостта от
поставянето в ред и в полза на държавата и развитието на стопанството и на населението е и тласъкът в създаването на демографската наука. Както оценява навремето проф. Мишайков,
неин основоположник е John Graunt, представил в 1602 г. пред
Кралското научно дружество Лондон – изследването си „Natural
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and political observation upon the bills of mortality with reference
to the government…”. Продължаващо, това заглавие позволява
много разсъждения, но първо показва, че се отнася до природо-биологичните и обществено-политически данни – преценки
за смъртността, адресирани до правителството и подтикващо
го към действие. Независимо, че наименованието „описание на
населението” – демография се появява в труда на A. Guillard за
статистиката на това описание от преди векове, едва през 1855 г.
направлението, знанието за населението и демографската политика остава в корените на тази наука и до днес. От това произтичат и изискванията на политиката да се гледа като на научно
обоснована дейност, отразяваща демографските закономерности и почиваща на достоверни статистически оценки. Тези правила са възприети от нашите учени и проникват в съвременните
изследвания. Независимо от философските възгледи и политическите убеждения на авторите, няма у нас публикация или конферентен доклад с демографска тематика без препоръки за политиката, съответно на мерките съобразно ситуацията и целите
на развитието.
В настоящото развитие, усложнено от неочаквания преход
и раздвояване на идеологията спрямо ролята на държавата за
осъществяване на демографската политика, коментариите са
също многобройни. По същество тази политика винаги у нас е
била пронаталистична, насочена към целите за нарастване на
населението от темповете на раждаемостта при понижаваща се
смъртност и подобряване начина на живот в полза на формиране
на образован човешки капитал като фактор на растежа.
Така е възприемана и от старите поколения демографи,
проучващи развитието на населението и сигнализиращи за неблагоприятните въздействия и потребните политики и мерки.
Характерна при това е забележката на проф. Г. Данаилов, направена още когато 80% от населението е селско. Отбелязва се, че
нашият народ не гледа на децата в тяхното множество само като
на трудови помощници. Той обича и цени децата, те са неговата
заобикаляща среда – весела, непринудена, приятна и чиста, и
дава всичко от себе си за да я е създаде и поддържа.
Сегашните практики, свързани с демографската прона33

талистична политика на държавата твърде често се сблъсква с
държавни бюджетни ограничения, водещи до неефективност на
мерките. И то при наличието на неколкократно актуализиране
(вече до 2030 г.) на Стратегията за демографско развитие на Република България. Опитът за изчистване на несъответствията е
в разясняването на реалната демографска ситуация с оглед на
поправка или въвеждане на нови мерки с осигурена ефективност. На базата на подобен извод е възложен на БАН проектът
„Мерки за преодоляване на демографската криза в Република
България”, който под ръководството на ИИНЧ-БАН е осъществен през 2017-2018 г. от шест колектива с такова число публикувани томове по отделни теми: раждаемост, остаряване и смъртност, миграция и т.н. С нови и подходящи методи е проучено
общественото мнение и условията и са дефинирани по-ефективни мерки. Загрижеността на държавата за демографската ситуация е явно обективна и оправдана.
Пръв опит за комплексен анализ на характера на демографската политика се представя в публикуваната книга на доц. д-р
Геновева Михова в 2013 г. „Демографската политика в България.
Традиции, обществени потребности, съвременни измерения”.
За пръв път в интерпретацията на пронаталистичната политика
се пренасят напредничавите и отчитащи националните специфики становища на нашите първи учени-демографи и на техните последователи. Проблясва убеждението за необходимостта от
събиране на знанията с оглед развитието на теория на демографската политика с първите идеи на проф. Г. Данаилов, проф. Д.
Мишайков и проф. М. Минков, елементи от които са вградени
в самата книга. В нея е обоснована потребността от обновяване
на демографската политика посредством мултидисциплинарни
изследвания, водеща до идеята за обвързването им като база на
общата политика за населението, която да се въплъщава в законодателството, специализираните политики и практики.
Общи изводи
Накратко отбелязаните тук проблеми и предизвикателства
на демографското развитие на страната не изчерпват наличието
им в многото разновидности и обхват на научните изследвания
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и правителствени доклади. Прави се по-скоро опит да се внуши
на изследователите, експертите и политиците потребността от
по-пълно обхващане и анализ на демографските процеси с отличените специфики, съгласно вижданията на българските демографи, много по-близки на действителността с възможностите да
я наблюдават и преживяват в собствената си страна. Отчитайки
натрупаните знания от предходните поколения изследователи не
само се вижда последователността и обективността в унаследяването на знания за специфичността в демографските процеси и
трендове. Проличават приносите в развитието на демографията
като наука и практика на нашите изследователи и тяхната далновидност в преценката на демографския път и хоризонти на
национално, регионално и глобално равнище, от които следва да
се поучим. Това не значи лишаване от информираност за другите страни и черпене на знания от техните изследователи. Предходните поколения учени и политици винаги са учили от тях и
правили международни сравнения на демографските показатели и условия. В съвременната обстановка на европейско обединение, общи цели и методологии на изследвания, измерване и
преценки това е още по-улеснено и обещаващо за иновативния
път на демографията у нас като наука и практика. В осъществяването на конвергенцията на ЕС, на неговия девиз за well-being
на населението и високо равнище на знанията, образованието и
развитието не трябва да се забравят и омаловажават отминалите
български поколения демографи. Те са наши наследодатели на
знания и опит, достойни за използване в полза на сегашното и
бъдещото развитие.
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КИМИРИТЕ – „СЕВЕРНЯЦИ” (ГИМИР-РА)
ОТ ЛУЛУБУ-КУТИйСКА МАННА
Проф. Борис Атанасов, гр. София
„...името кимери някога са носили българите...”
(Г.С.Раковски)
Защо кимири, а не „кимерийци”, както са записани в българската история?1 Защото „kimmerioi” е древногръцка „измишльотина”, а в оригинален асирийски запис те са наречени
GIMIR-RA, като G следва да заменим с K. Коренът е двусричков
от две шумерски думи ki-mir. В превод това е „северна земя”.
На днешен език бихме казали „северняци”. Верятно, елините –
аргонавти на Язон – са отишли до Кулху – земята на древние
колхи (Колхида) на Източното Черноморие. През една от зимите
на IX в. пр.н.е. те са чули самоназванието „кимири” и са го „погърчили” като понятие за „север, студ и мрак”. Така то е било
пренесено в „културна Елада”... След 2-3 века тези митични
„киммери” Омир записва в „Одисеята” си и те влизат в световната културология.
Естествено, историята не знае нищо за тези конници (номади), преминавали Западен Кавказ и заселвали долината на р.
Кубан; почти никой не знае, че са бродили по надчерноморската
степ между Волга и Балканите; че са контактували и са се сродявали с траки, с келти и с кои ли не. Тогава от изток навлезли
средноазиатски саки, които елините нарекли скити. Едва тогава
кимирите и половин век след тях скитите навлезли в „писменния свят” и „станали всеизвестни”.
През VIII-VII в.пр.н.е. асирийците записали, че GAMIRRA са им страшни врагове и недвусмислено са указали, че кимирите са „бегълци” от държавата Манна (южно от езерото
Урмия). Тази Манна е лулубу-ути-кутийска Мазамуа с участието на хурити, касити, туруки и много други Загроски племена,
обединили се срещу жестоката завоевателна Асирия. Сред тях
водещи са били лулубите или булуите (които са и булугир, и
Милчев, К. Древна Българска история – кимерийци, хуни, българи.
София, 2014.
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ние считаме, че те са древни българи). От XII в.пр.н.е. Асирия
превръща грабежа и лов на роби от загроските племена в национална доктрина. Спасилите се мъже-конници бродят из горите
на север (ки-мир); стават нещо като „хайдути” – отмъстители за
асирийските жестокости.
Защо е нашият интерес към древните кимири? Защото още
през 1865 г. по данни от древен ръкопис Г.С. Раковски категорично заявил, че „българите произхождат от кимерийците”.2
Но... бил осмян и забравен. Макар че неговата интуиция e успяла да свърже Дунавските българи със Загроските кимири. Сега
редица наши „непрофесионални историци” искат да реабилитират Г.С.Раковски, но никой досега не е доказал произхода на
кимирите и защо „от тях ще да са българите”. Това искаме тук да
систематизираме и да покажем.
Обстановката в Анатолия и Предна Азия, водеща до
поява на кимирите3
От средата на XIII в.пр.н.е. в земите на Стария Свят започнало силно раздвижване на племена и народи. Ярък пример е
10-годишната война за тракийска Троя, за Дарданелския проток,
позволяващ гръцко нахлуване в Черно море и пиратският поход
на Аргонавтите водени от Язон до Колхида. Тук те срещнали
(или само са чули) за хора от „северните земи” (ki-mir) на Черноморието и са ги нарекли „kimmerioi”. Кои са тези хора, как
са дошли тук и откъде са – язонци не се интересували или не
са разбрали. Всичко било обвито в студ и мъгла. И така след
две столетия „киммерийци” влизат в Омировата „Одисея”. Повече от 2,5 хилядолетия омироведите твърдят, че тези Омирови
кимерийци са плод на авторови фантазии. Но ние предлагаме
частично да му повярваме, че ги е имало. Затова не се учудваме, като намираме на картата на Омировия свят на тракийския
бряг срещу о. Тасос град Абдера (на шумерски „морски Дер” (!),
Раковски, Г.С. Българска старина”. Букурещ, 1865, с. 200.
http://books.google.bg/books?id=1pcR7frat70C&dq=inauthor:rakovski&
pg=PR2&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
3
Дьяконов, И.М. История Мидии. Т.1. Баку, 2012, стр. 99,176,182,
234, 254, 258, 292.
2
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за разлика от месопотамския Дер на лявата страна на р.Тигър).
Намираме и град Camirus на о. Родос, т.е. град на камирите/кимири. Години наред Европа знае за този свят единствено от „бащата на Историята” – Херодот.
Но в началото на 19-ти век немският филолог Георг Гротефенд4 първи успял да разчете древноперсийски клинописи.
Скоро след това станали известни клинописни текстове писани
от асирийски царе. От тях се разбрало, че асирийците първи са
записали GAMIR-RA – „бегълци” от южна Манна.5 Това е нов
поглед за политическата роля на кимирите в началото на огромната им активност в Мала Азия.
Преди повече от хилядолетие за асирийците, малко по на
юг, където двете големи реки Тигър и Евфрат се сближават, е
имало семитска държава Акад. От нея много по-късно се е появила и сaмата Асирия. В XXIII в.пр.н.е. Акад първа е въвела
грабежа и робството като начин на процъфтяване. Основно грабени и заробвани са били племената от Загроските планини. А
успелите да се скрият и избягат са били наричани хабиру. Единствената земя, до която тогава са могли хабиру да бягат е била
на северозапад – Ана-ду-лу („човек от „небесна древност”, Анатолия). И там те създавали множество свои държавици. Накрая
Загросци въстанали и унищожили Акад.6
Хилядолетие по-късно Асирия не си взела никаква поука
от съдбата на Акад, а по жестокост дори я надминала. И естествено се появили нови „хабиру”, но ползващи коне и преселващи
се на север – Анадолия е била вече пренаселена! Те лесно достигали Закавказието, заобикаляли или преминавали „Голямата
Гротефенд, Г. Neue Beiträge zur Erläuterung der persepolitanischen
Keilschrift. Hannover, 1837.
5
Parpola, S. (a) Neo-Assyrian Toponyms, Alter Orient and Altes Testament
6. Neukirchen-Vluyn, Germany, 1970; (b) Idem, ed., Letters from Assyrian
Scholars to the Kings Esarhaddon and Assubanipal, 2 vol., Alter Orient
und Altes Testament 5/1-2, Neukirchen-Vluyn, Germany, 1970.
6
Атанасов, Б. Към корените на Дунавските българи. – В: сб. Български исторически четения – Предания и сказания в Българската история. Варна, 2017, стр. 41-73.
4
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планина” (Кавказ) и станали господари на Надчерноморската
степ. От тях се „появило” племето „таври”. Това е първият етап
от историята им, която не знаем. Нека кратко опишем каква е
била обставновката в родината им Манна тогава.
Аналите (годишните клинописни записи) на асирийския
владетел Адад-Нирари II се оказали запазени и разчетени. В тях
той се хвалил, че бил „унищожител” на Загроските племена: на
могъщите касити (създали династия-владетели на Вавилон), на
кутии, лулуби и субареи; унищожил е хуритската държава Митани и започнал системни грабителски походи към планините.
След него синът му Салманасар I доразграбил Митани, ослепил
14 400 пленници и пръв приложил разместване и депортация
на племена и народи, за да не могат да се бунтуват. А синът му
Тукулти-Нинурта I започнал да се нарича „цар на всички царе”.
Победил империята на хетите, а от поробените народи изсмуквал всички жизнени сокове. Но бил убит от собствените си синове. След него Империята изпада в стdгнация, която ляга на
гърба на поробените. Следвали цар след цар, но дори успешният
Тиглат-Пилесар I не подобрил тежката участ на поробените от
Асирия народи.
Сега бегълците отивали на север, в земята КОЛ/КулХу
(„могъщо преселване”) и създавали много селища. В края на IIто и начало на I-то хил.пр.н.е. цяла Анатолия се раздвижила на
изток и бегълците кимири трябвало да се преселват или на север
през Кавказ, или на северозапад по крайбрежието до п-ов Крим.
Явно гърците нарекли пролива между Черно и Азовско морета
Кимерийски, но източната земя кимирите си самонарекли manntu или tu-mann (Маннийска страна) и оттогава останала Тамански п-ов.
В Крим кимирите се срещнали с местните таври (стари
роднини) и заено ползвали Надпонтийската степ. Наверно тогава кимири са бродили от Балкано-Карпати до р. Волга. Археологията на един „бродещ” конен народ е крайно бедна на артефакти, а за историята на тези хора никой не е писал и затова не
ни е известна.
Втора „кимирска вълна” започнала 2-3 века по-късно. Защото в IX в.пр.н.е. Асирия станала особено ненаситно-граби40

телска. Първи обект на асирийско нашествие станала лулубийска Замуа. Асириецът Ададнерари II завоювал района и заграбил
храни и имущество, колкото могъл да задигне. Наследникът му
Тукулти-Нинурта II, а след него Ашурнасирпал II преминавали
през проходите на планината Кин Яна и грабили „до насита”.
Тогава там имало селище наричано Узе (у нас на билото на Стара планина и сега има местност Узана!). На местните лулуби/булуи одирали кожата, обезглавявали ги или отвеждали в робство.
Децата им хвърляли в горящи клади. Затова след три години лулубът Забини и арамеецът Нур-Аддад въстанали, а след тях се
вдигнала на всеобщо въстание цяла Замуа. Но асирийците жестоко потушили въстанието. След това лулубите започнали да изградждат крепостни стени в 19 града и в коалиция (за пръв път
всички заедно!) започнали да строят защитна стена в клисурата
Бабити в долното течение на река Долен Заб. Предател съобщил
в Ашур и дошла голяма наказателна войска – разрушила недовършената стена, избила всички хванати мъже, изгорила деца, а
жени отвели в робство. След време тази местност била наречена
Базеан (на Долен Заб и следва да се нарича Долен Базеан).
Спасилите се с бягство на север в началото се събрали на
югозападния бряг на ез. Урмия на „независима територия”. Тя
се наричала Уишдиш, а възникналото селище нарекли ГАМИР.
За държавата Манна това е т.н. „буферна зона” за посрещане на
нападенията отвън. Районът бил много борчески и с много крепости.
Но да останат на това неспокойно място кимирите не могли. След като се посъбрали и организирали, те се изтеглели още
по на север – в „свободните” гънки на Арменски Тавър, известни
като „Занави”. Сега кимирите станали северизточни съседи на
новосъздадената около езерото Ван държава Урарту и източни
съседи на Колхида. В този район сведения за кимирите могли да
се получат от късноантичното грузинско съчинение „Мокцевай
Картлисай”. В него те били наречени „хони”! Според грузинските историци кимерите са изиграли съществена роля за развитието на културата на Колхида и Грузия. Дори до днес грузинската
дума за „герой” е gmiri (გმირი), което е производно на Gimirri.
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В Закавказието явно кимирите са се чувствали „като у дома си”.
Но по това време в тяхната родна Замуа и Мазамуа стават
страшни неща. През 859 г.пр.н.е. асириецът Салманасар III отново заробва Замуа. Занаятчиите са заведени като роби в новостроящата се асирийска столица Калху. А 16 години по-късно в
Намар избухва голямо въстание, което е потопено в кръв. Нов
поход с нови грабежи и убийства далече на Юго-Изток. На скала
в Хархар брутално издълбали лика на асириеца-завоевател Салманасар. Тогава вече е имало държава Манна. За нас е интересно
как на асирийски тогава е звучало „Страна на маннеите”: „Māti
Mannai”. Не е ли близо до бозвелиевото „Мати Булгари”?
Малко преди гореказаното (в IX в. пр.н.е.) се появило антиасирийско обединение „Амадай”. То бележи появата на Мидия
като съюз от много племена, от които най-активна била Манна. Обединението формирало „народно опълчение” наричано
uman manda („маннейско опълчение”), което през 821 г.пр.н.е. се
сблъскало с армията на Шамши-Адад V. Следват нови 40 години
грабителски походи, които не само разоряват, но и обезлюдяват
региона.
В Асирия властта взел дейният Саргон II. Сега главен враг
на Асирия станал Урарту (с владетел Руса II) и грабителските
походи на Асирия се възобновили. В 713 г.пр. н.е. Саргон II превзел Бит-Хамбан и крепостта Кимира на р. Дияла, от която пленил 2530 човека. С отстъплението на урартите много от манийското военизирано опълчение се изтеглило заедно с тях силно на
север, първо до западния бряг на ез. Урмия, а после още по на
север над ез. Ван, до северната Урартска граница (но разделени
от Урарту с област наречена Гуриана). Така там се образувало
значително кимирийско поселение от предишни и нови кимири.
Малко по-късно (в 650 г.пр.н.е.) асириецът Асархадон записал:
„... кимирите са племе от бегълци”. Сега вече знаем, че тези бегълци са предимно от Манна, а главатарят им Тугдамма асириецът Ашурбанипал в 643 г.пр.н.е. нарекъл „мидийски цар”. Така
точно научаваме откъде идват кимирите и какъв е етническият им произход. Но въпреки многото писменни следи и до днес
във WIKI можем да прочетем: „The origin of the Cimmerians is
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unclear.”7 Затова нека да продължим.
Възхвала на страната КОЛ/КУЛ-КИ
Не можем да отминем, без да направим едно „лирично отстъпление” за земята Кол или на древния „международен” език
kul-ki (земя на заселването). От земята КОЛ е Колчо от родопската „Веда словена”,8 дошъл с момците си на Дунава. Над Кол
са Западните Кавказки планини, където са се заселили много
куто-булуи, наричани от лазите (после грузини) „бузиани/ басиани” (днес са част от балкарите на Кабардино-Балкария). Затова
когато през II в. пр. н.е. в резултат на „размириците в Голямата
планина”9 Вунд повел хората си през планината на юг, не останал при лазите, а го приели арменците. Приели го в плодородните полета на Кол, на прохода „Горен Базеан” (!) и ги нарекли
„вананди” („победители”!).10 Коя страна ще приеме мигранти и
ще им даде от малкото си „плодородна замя”, ако тази земя в
миналото не е принадлежала на мигрантите? Значи арменците
са знаели, че от дълбока древност в КОЛ са живели дедите на
Вундовите хора; че тази земя през VII в.пр.н.е. от техните предци-урарти е била куто-лулубийска и от армените наричана КУЛХА, а после ГАМИРК. Като я наложим върху виждаме, че земята между асирийското GAMIR-RA и Урарту е принадлeжала на
ГУРИТЕ (Гурианиа). Тази ГУРИ-АНИА е страна на кутигури,
утигури, унугури/сарагури – т.е. сумарно на БУЛУГ-ГУР. Да
обърнем внимание на областта Булуади между Урмия и Каспий.
Хилядолетие преди това булуите са направили „страна за чудо и
приказ” – СангБуту. И сега този район булуите/българи са превърнали в цветуща градина, земеделски богата, с пасбища засадени с „мидийска трева” (люцерна), изхранваща огромни стада
породисти коне. Там са т.н. Талишки планини с хора запазили
Wikipedia – https://en.wikipedia.org/wiki/Cimmerians: „The origin of
the Cimmerians is unclear.”
8
Попов, Св. Загадките на Българската Веда. Варна, 2017.
9
Хоренацѝ, Мовсес. История Армении. Ереван, Айастан, 1990.
10
Бузанд, Фавстос. История Армении-Повести Бузанда”, Акад. Наук
Армян. ССР. Ереван, 1953. Библиотека „Вехи”, 2005.
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много векове древнобългарски думи.

***

Но да се върнем към историята и продължим по Encyclopedia
Iranica.11 В началото на VIII в.пр.н.е. два големи отряда кимири навлезли в Източна Мала Азия.12 Западният отряд тръгнал
по долината на р. Чорох и продължил по южно-черноморското
високопланиние на историческите области Понт, Пафлагония и
Витиня, а източният се спуснал на юг покрай ез. Севан, в територията на Урарту (в жълто). На картата са указани местата на
техните по-големи битки с урартците като успели да достигнат
до Асирия (във виолетово) и „родна” Манна (под Урмия, в кафяво и червено). Сега вече събитията се развили на два фронта.
Северо-западният освободил от гръко-асирийско иго рудокопите-загросци в „Сребърната планина” (Палгар) с град Самуха
(сега турският град Гьомюшхане). Продължили на запад и достигнали до чуден полуостров с хора от племето ху-лу (древните
владетели на голямата река Халис, сега на турски КазълЕрмак).
От този полуостров, далеч на север се виждали южните планини на Крим. Там в началото на пролива (за гърците – Боспор
Киммерийски) бил техният град Киммерик, а планината над
него Кимерий. Затова и морето на изток от полуострова нарекли
Кимерийско. Явно това било счетено за сакрално място, затова
кимирите нарекли селището Sin-ab (морският /бог/ Син). След
век гръцки колонисти го обсебили и измислили, че тяхен човек
е създал за тях (!) този град и го нарекли (дори без фантазия!) –
Синоп. Това е нито първи, ни последен случай на заграбване от
„културните елини”. Кимирите задълго останали в Синаб. Привършвал VIII в.пр.н.е. ... и кимирите-болги (после ще ползваме
това „болги” като маркер!) не могли да останат тук завинаги. На
запад имало богати тиранични държави като Фригия и Лидия;
Tokhtasev, S. R. Cimmerians. Encyclopedia Iranica, Vol.6, pp. 563-567,
2007. http://www.iranicaonline.org/articles/cimmerians-nomads
12
Митев, И. Първобългарите, наречени кимери. По следите на един
забравен летопис. http://www.protobulgarians.com/Statii%20ot%20
drugi%20avtori/Ivan%20Mitev-kimeri.htm
11
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имало много потиснати хора. Кимирите се сдружили с тракитетриери и нападнали през Пафлагония и анадолска Витиня богатата тракийска Фригия. После обърнали на запад и минали, грабейки Мизия, Лидия, Еолида и Йония. Превзели елинския град
Ефес, но ... се върнали в своя Синаб.
Основното ядро на кимирите в 730 г.пр.н.е. завоювало
окончателно Колхида, спряло инвазията на саките-скити. А с
траките в района те просто се сродили (после тези трако-кимери
ще прекосят надпонтийската степ и ще дойдат до Дунав – но за
тях по-късно!).
Към 721 г.пр.н.е. това „ядро” се спуснало на юг, застрашило
Асирия, но хитрият Саргон II успял да „убеди” кимирите заедно
да нападнат държавата Табал. Саргон II успял да превземе неохетската столица Куммухи, но източно („зад гърба му”) кимирите нахлули към юга на Месопотамия и завзели западните предпланини на Централен Загрос. И останали там почти 10 години!
Т.е. блокирали грабителската Асирия и дали мир на своите хора.
Кой кого е надхитрил?
Но на „северозападния анатолийски фронт” нещата не
били добри. След 715 г.пр.н.е. скитите „шкуда” нападнали трако-кимирския Пергам и плячкосали Лидия, в територия считана
вече заета от кимирите. За да не му вземат Урарту, Саргон II
направил голям поход на север, а урартският цар Русса I успял
да избяга и да се скрие в свещенния за урартци град Муцасир.
Руса I се самоубил, а страната му била завладяна. Последвали
нови 10 години мир и спокийствие. Но то било мнимо и нетрайно. Кимирите и асирийците пак се спречкали и в една битка в
Киликия през 705 г. пр.н.е., самият Саргон II бил убит. Сега нямало сила, която да попречи на основната кимириийска войска
да предприеме поход на североизток и да превземе Фригия. Започнала дълга война, която завършила едва през 695 г.пр.н.е.,
когато кимирите превзели столицата ѝ Гордион и фактически
унищожили Фригия.
Отново настъпило 15-годишно затишие. Сега кимирийски
вожд бил Теушпа. Той влязал в конфликт с асириския владетел
Есархадон. В Аналите на последния било записано, че Теушпа
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е „варварин от далечна страна”. Проблемът бил кой да владее
Кападокия, през която минавал пътят от Централен Загрос до
морето (Синаб и Ариспа/Трабзон) – участък от прастария „Път
на коприната”. Теушпа имал силно влияние в Манна-Мидия и
успял да въвлече във война с Асирия нейната войска Уман Манда. Решителната битка станала в областта Хубузна в 680 г.пр.н.е.
Но победител излязал Есархадон. На следващата година Теушпа
загинал.
В асирийските Анали записали, че новият кимирийски
владетел се казвал Тугдамме и че той бил „цар на Умман-Манда”(?!). Значи асирийците упорито етнически адресирали кимирите към маннейците. Има и друг запис, където Тугдамме
бил обявен за „мидийски цар”. Херодот го записал с изменено
име: Лигдами. С голяма войска Тугдамме и синът му Сандакшатра масирано нападнали Лидия. А.Иванчик счита, че името
Sandaksatru произлиза от Анатолийското божество Санда, което
е също Син-ду.13
През 685 г.пр.н.е. кимирите достигнали северните граници
на Лидийското царство. Тугдамме сериозно застрашил Асирия.
В запазени асирийски текстове било записано, че „Тугдамме е
цар на Сака и Кутиум”. Тогава под „Кутиум” се разбирало събирателното „Планинците” от Загрос. А в друг текст Тугдамме е
титулован „цар на касити (владетели на Вавилон) и Киш”. Страхът от объркване бил пълен.
В 644 г.пр.н.е. кимирите повторно превзели Сардис, но после бързо го напуснали. Херодот писал, че в Северна Мала Азия
имало значително кимерийско население, а под сегашен Синоп
е имало държавно образувание КИМЕРИЯ. Според арменците
в Кападокия (Камирк на арменски) са възникнали много кимирийски поселения.
Царят на лидийците Гигес призовавал асирийците за помощ, надявайки се, че те ще нападнат южния фланг на кимирите
и така ще отблъснат тяхното нашествие в Лидия.
Иванчик, А. И. а) Съвременното състояние на кимерийския проблем. – Вестник Антична история, 1999, № 2; б) Les Cimmriens au
Proche-Orient. Orbis Biblicus et Orientalis, CXXVII, Fribourg, 1993.
13
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Опитите на Гигес да създаде здрав съюз с Асирия се оказвали базплодни. През 652 г.пр.н.е. кимирите разгромили Лидия
и завладели нейната столица Сардис. В битката загинал царят
на Лидия Гигес. Лидия била победена, но кимирите не останали
в нея.
Успехите във войната срещу Лидия дали самочувствие на
Тугдамми и той подновил войната срещу Асирия. Кимирите насъпили през Киликия, но не успели да я задържат. Там в последвалите боеве загинал Тугдамме, а неговото място веднага заел
синът му Сандакшатра.
По-късно синът на загиналия Гигес – Ардис отблъснал напълно кимерите от Западна Мала Азия. През следващие 25 години мощта и интересът на кимирите към войни с анатолските
траки силно намалели. Кимери и траки се побратимявали. Не
случайно Страбон наричал кимерите тракокимери. И наверно
едони и триери, мизи и витини са ги убедили в прелестите на
Балканските им прародини и (сега ще си позволим още една
хипотеза) – кимири се прехвърляли през Дарданелите в беломорска Тракия. Времето съвпада с митичния поход на Болг (VII
в.пр.н.е. – виж по-горе) от южното черноморие на Анатолия (и
до днес там е Витиня с гр. Болу) към Балканския п-ов. Наверно
там един отряд, по съвет на бежанци от Сарди, отплували през
Елада за о. Сардиния, а оттам – в Пиринейска Иберия (сега Северна Испания). Там се срещнали с познатите от Западен Кавказ басеани/баски, които са ги насочили към мечтания остров
на свободата Йере (iri-e – „превъзходният дом”/шумер/) и те отплавали за Ирландия. Повече подробности може да намерим в
доклада „Фир Болг и корабоплаването”.14
По-голямата част наверно тръгнали от гр. Абдер по долината на р. Стримон/Струма; били са в бъдещото Велбъжко/
Кюстендилско поле; били са в Пернишко (там до Брезник, до
сегашно с. Гърло) направили култов кладенец, посветен на бог
Енки. Преминали Балкана и влезли в същинска Мизия. И отново
се разделили. Едни се сдружили с келти и тръгнали на североПопов, Св. Фир Болг и корабоплаването. – следващият доклад в
сборника, с. 54-73..
14
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запад по долината на р. Истър (Дунав). Тук тези келто-кимри
били наричани „кимбри” и се отправили към Централна Европа.
Други от тях познали по гробовете свои родственици от Крим
(по Страбон), поели на изток през Надпонтийската степ и се добрали до Меотидското езеро (Азов). А в Западен Крим (Херсонска област) изкопали кладенец до подземно сладководно езерце,
посветен на бог Енки – същият като този в Пернишко!
И така минал четвърт век. Останалите в Анатолия кимири
вече не са били предишната страшна сила, а Лидия укрепнала.
Десет години лидийският владетел Ардис ги нападал и те намалявали. Накрая били разгромени напълно от внука на Гигес Алиатес II. Останалите живи се оттеглили и скрили в подземията на
Кападокия. Но Кимерия не загинала – последното десетилетие
на VII в.пр.н.е. било наситено с борби между скити и кимири.
И може би най-важното – през 612 г. р.н.е. Ниневия, столицата
на Асирия, била изравнена със земята от съюзените вавилонци, мидийци (предимно лулубу-кутии), скити и кимирийци, а 4
години по-късно, през 608 г.пр.н.е. при Харан последните асирийски сили, подпомагани от египтяните, били напълно унищожени. Държавата Асирия престанала да съществува. Това било
огромно събитие, което изменило живота на целия древен свят!
Много по-късно (през II век) кимирите отново се завръщат
на историческата сцена, но сега вече ... под името КИМБРИ в
Европа. Страбон ги определя като тракокимери.15 Нашият възрожденец хаджи Йордан Джинот е писал,16 че през 280 г.пр.н.е.
в Тракия и Македония са нахлули кимерийци-келтоскити. Те
са основали в Розовата долина селищата Туле (днес Тулово) и
Крън, които ги има и до днес! В Ирландия и сега има гр. Tullow.
А Симеон Табаков в своята „Опит за История на град Сливен”
е записал,17 че дори до края на XIX в. е бил запазен спомен за
Strabo – „Geography”, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 3-5,
Harward University Press, London, 1999.
16
Хаджиконстантинов-Джинот, Йордан. Болгарска писменост. –
Цариградски вестник, Цариград, 19 юли 1852.
17
Табаков, Симеон. Опит за История на град Сливен. II изд. Т.1. С.,
1929, 37-38.
15
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подбалканско кимеро-келтско селище Аклиба, за чиито жители
„ак-либи” легенда разказва, че някога са направили чешма, от
която течало „ту бистра вода, ту кръв”.
Към 120 г.пр.н.е. кимбрите превзели град Тевтобург, разположен между реките Сава и Драва (днес Хърватия). През 113
г.пр.н.е. те разбили една римска армия в Норик (Австрийските
Алпи). Рим изпратил още две армии да ги отблъсне, но те също
били разбити. Две нови армии са били изпратени да ги спрат,
но те също претърпяли поражение, при което римляните загубили общо 80 000 души! Победоносното настъпление на кимерите продължило до Италия и предизвикало т.н. „Кимбрийска
паника” в Рим. Накрая през 101 г.пр.н.е. консулът на Римската
република Гай Марий успял да ги отблъсне при град Верцеле
(на река По).18 Въпреки римския отпор, кимерите продължили
своето нашествие в Европа. Част от тях преминали Пиренеите и
навлезли в Испания, където се присъединили към келтоберите.
Друга част от тях преминали в Британските острови. В Южна
Галия се заселва кимирийското племе „волки”, чието име звучи
близко до болги.19
Мигрирайки на север, кимрите се смесвали с тевтонски/
германски племена и населили п-ов Ютланд (сега Дания). Но
по своето облекло и въоръжение кимбрите се различавали от
тевтоните, поради което те били смятани за келто-брити (кимбри-ти).
Така келто-кимерийски племена брити (бритони) и логри,
прадедите на днешните уелсци, се заселили в Южна Британия.
Те съставлявали отделен клон в „келтското” семейство, за разлика от заварените местни келти – гали. И вече векове по-късно
през V в. англо-саксонските нашественици принудили кимбрите
да се оттеглят в земите на Уелс и Корнуол. Но и днес в Англия и
Уелс има много местни названия, производни на името кимри –
Plutarch. Caius Marius (Гай Марий) (превод John Dryden), писана
75 г. от н.е.
19
Митев, Иван. Кимерите – страшни и непознати” – http://www.
protobulgarians.com/Statii%20ot%20drugi%20avtori/Ivan%20Mitevkimeri.htm
18
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отглас от времето на кимирийското могъщество. Такива като
Cambridge, Cambera, Cumberland, Cummersdale и мн. други.20 И
днес уелсците носят древното име KYMRO, а езика си наричат
KYMRА-ЕG (кимрийски език). Ако шумерите наричали езика
си „еме.gir”21 и сравним двете думи, следва че EG е абривиатура на Еme-Gir. И е показателно откъде са дошли кимбрите. Ако
Cambridge е „Мост /на река/ Кем”, то не бива да забравяме, че
един от големите притоци на река Волга е Кама (kam-a – по-свободно „ким(ирийска вода)”.
Но нека се върнем към старите кимирийски земи в Крим и
Меотидското езеро, т.е. Азовско море. В центъра на полуострова
основното население било от синдийци и таври. По крайбрежието след VII в.пр.н.е. се струпали много елински колонии – предимно от Егейска Анатолия. Поради щедрата природа и обилна
риба районът бил от древността прицелна точка на всяка появила
се икономико-политическа сила. Затова тук възникнало гръкотракийско Боспорско царство – началото положили кимирите с
главен град Киммерикон (виж картата), а после последователно
управлявано от гръко-траки (4 владетеля) и гърци (19 владетеля), от скити (1 владетел), от понтийци-партанни (7 владетеля) и
от римляни (Тиберий-Юлийевци – 24 владетеля). Общо от началото на V в.пр.н.е. до 323 г.от н.е. – цели осем века! Създаден бил
местен елинизиран елит, който през „златните” II-I в.пр.н.е. създал истински шедьоври на архитектура и склупторно изкуство.
Получил се свят – друг по фирма, но подобен на този, от който
някога кимирите бягали. Защото Боспорското царство процъвтявало от търговия със зърно (от Таврийската степ), с риба (от
щедрия Евксин/Понт) и от ... роби (!). Лесно е да съобразим,
от къде са били набирани робите. За нас е особено интересно,
че тук траки и кимири са се взаимно претопили (метисазирали)
Петков, Пламен. Към някои проблеми от политическата история на
трибали, илири и келти през III – I в.пр.н.е. (Ин-т за балканистика с
Център по тракология – БAН) – Thracia XXII, 2017, № 22, стр.35-58.
21
Атанасов, Б. Шумерският Е-МЕ-ГИР проговаря на български. – В:
Сб доклади на XX национална конференция „България в световната
история и цивилизации – дух и култура”. Варна, 2015.
20
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като взели названието СИНТИ (производно, както вече писахме,
на sin-du – древният бог Син). И на Балканите пренесли названието синтии. Удивително е възникването на трако-кимерски
билингви (напр. „пер-син” – „син-син”), което показва дълго и
желано съжителство на хора, говорещи на различни езици. Синтите са били изтласкани от Крим на Таманския п-ов., А Западните пред- и за/д/-Кавказия продължавали да се пълнят с пришълци от Юга и Североизтока. След кимирите дошли савромати
и сармати, но това е друга и дълга история, част от която бяхме
изложили в друг доклад.22

***

Но останала „една незагасена свещ – Атон”. Там е имало
все още запазени древни ръкописи, за да може Паисий Хелендарски пръв да запише (както е било в „Зографската история”,
1785), че „в земите между Волга и Черно море, наречени Велика Скандинавия, са живяли българи-кимери”.23 И Паисий тръгнал из страната да преписват историята му. Ледът на вековното
робство се разчупвал. Появила се и станала известна „...възрожденска книжнина със списъците на ранни български владетели
в... „Зографска история” (1785), в „История во кратце о болгарском народе словенском” (1792) на Спиридон Йеросхимонах,24 в
„Царственик или история Болгарская” (1844) на Христаки Павлович25 и „Летопис и родолюбие” на поп Йовчо от Трявна (17861855).26
(а) Herodotus – “The Histories”, B&N Clasics, NY: IV.110-117,123.
(б) Атанасов Б. – „Зизаис от сарматите-виктохоли и поява на българското име в Европа в IV в.“, Сб. „XXIII национална конференция
„България в световната история и цивилизации –дух и култура.Паметни събития и личности” Варна, 24-25 ноември 2018 г.
23
Паисий Хелендарски. История Словяноболгарская, 1762.
24
йеромонах Спиридон. История о болгарском народе словенском,
Габрово, 2000. стр. 10, 16, (1820)
25
Павлович, Хр. Царственик или история Болгарская. – Училищен
преглед, 1906, № 7, 678-693.
26
Попниколов Поп йовчо (от Трявна). Летопис и родословие. Унив.
Издат. Св.Св.Кирил и Методий, В.Търново, 1995.
22
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През 1856 г. в Белград Г.С.Раковски получава един ръкопис от Атон, донесен от известния възрожденец хаджи Найден
Йованович, в който се съобщавало, че българите някога се наричали кимерийци. Този ръкопис не е запазен. Но в следващите 9
години Раковски наверно е намерил и други данни, защото едва
през 1865 г. публикувал „Теория за кимерийския произход на
българите”.27 Тогава на никой у нас не е било до произхода ни,
а до свободата ни. Дори след Освобождението проблемите са
били далече от древната ни история. А когато се появили наши
и дошли да ни учат чужди историци, самите те са били неуки.
Естествено е да се присмеят на Раковски за „кимерийския произход” и ... да го забравят. След изчерпващо унищожаване на
всичко свързано с миналото на България, нашата историческа
наука станала клон на визатологията. Такава е и до днес, а в нея
няма кимири.
Заключение
1. Горе доложихме цяла „торба с въглени, които все още
тлеят”! Къде са нашите професионални историци – стига са спали!? Колко години и какво е нужно, за да се събудят”?
2. Налице е силно преплитане на три етнонима: българи,
тракийци и кимирийци! През хилядолетията то ни води към Булуите от Загрос – не е ли очевидно?
3. Какви са характерните черти на булуите-българи:
– Когато изнемогват социално – напускат дори родината си;
– Бродят по света, но не правят стабилни държави (обезглавени са);
– Особени – уж номади, а са привързани към земята;
– Умение да другаруват с всички контактни народи;
– Правят бунтове против свои и тяхни поробители;
– Навсякъде разнасят „държавност” – опит от вековни борби с поробители;
– Готови са да се самоизбият, водени от лични или социални подбуди;
– Лесно приемат функциите на освободители за другите, но
Раковски, Г.С. Вкратце о болгарословенском народе. – В: Съчинения, Т.4, 1982, с.261. .
27
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не и за себе си.
Следва да се позамислим – имаме ли такива черти и днес?!
От изложеното до тук вече има изчерпателен отговор на
въпроса за произхода на кимирите и защо с тях са свързани древните българи – булуите.
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ФИР БОЛГ И КОРАБОПЛАВАНЕТО
Светлозар Попов, гр. Варна
През годините ние многократно, с учудване и интерес сме
срещали имена на народи, близки до нашето българско име. И
безспорно, едно от тях е това на легендарния ирландски народ
Фир Болг, в което първата част Фир означава „хора”, „народ”,
а втората е особено близка до българския етноним, още повече като имаме предвид, че и днес някои народи като руснаците,
които нямат в лексиката си звука Ъ, ни наричат болгари. Настоящата статия има за цел, на първо място да ни запознае с мореходните умения на ирландските болги. Не крием и надеждата по
този начин да разширим и задълбочим оскъдните си познания
за този загадъчен народ, за да потърсим възможни връзки със
собственото ни минало. Нека да започнем с известното от келтската митология за този предкелтски народ.
Според т.нар. „Книга на завоеванията на Ирландия”
(”Leabhar gabala”) от ХІ в. островът е претърпял поредица нашествия през хилядолетията. Първата миграционна вълна на
острова е още преди потопа. Тя била водена от богиня Банба с
още две съпруги на Каин, заедно с 50 други жени и трима мъже.
Чума, а след това и потопът погубили всичките. Малко по-късно, но също преди потопа, на острова се заселила една от внучките на Ной – Сесейр, заедно с баща ѝ, със съпруга ѝ Финтейн,
с „първия смъртен човек на Ерин” – Ландру и още 50 девойки.
Те обаче претърпели корабокрушение и всички, с изключение
на Финтейн, загинали. Той можел да се превръща ту в сьомга,
ту в орел или ястреб, преживял век и разказал на потомците за
случилото се, но и той загинал от потопа. След потопа в Ирландия се заселили т.нар. фомори – странна раса хора гиганти,
с кози глави, с по едно око, една ръка и един крак. Смятали ги
за потомци на Хам, дошли от остров Емералд. Те управлявали
Ирландия от върха на стъклена кула на о.Тор Инис („Остров на
кулата”).
След заселването на фоморите започнали морските нашествия от Испания. Първото от всичките нашествия водил Партолон – син на испанския крал Бел – беглец, след като убил баща
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си. Той заварил в Ирландия фоморите. На него му се приписва
природния облик на острова, разчистил четирите долини и въвел
някои занаяти. Заразна болест обаче погубила и него, и племето
му. Второто нашествие водил Немед. Той пръв се сблъскал със
съперничеството на фоморите. И този път заразна болест отнела
живота на повечето емигранти, сред които били Немед и 2000 от
хората му. Останалите трябвало да се подчинят на фоморите и
станали техни роби. Недоволни от фоморите, останалите живи
от племето на Немед се разбунтували, превзели кулата и убили
Конан – владетеля на фоморите. Брат му обаче успял да потуши
въстанието и изтребил до крак потомците на Немед.
Следващата емигрантска вълна носили племената Фир
Болг. Това били три сродни народа: Фир Болг, Галион и Фир
Домнан, наричани общо с името Фир Болг, което ще рече „Хората на Болг” или „Синовете на Болг”, по мнението на проф. Борис
Атанасов. С тях са свързани немалко културни и социални придобивки. Те разделили Ирландия на пет области и въвели царската власт. Смята се, че били потомци на племената на Немед,
но от друга страна се твърди, че били родственици на фоморите
и почитали като богиня тяхната кралица Домну. Управлението
им не продължило дълго време и те, на свой ред, били победени
в битката при Маг Турд от племената на богиня Дану (Туаха де
Данан). Тогава Фир Болг потърсили спасение при родствениците си фоморите и се оттеглили на о. Ман и архипелага Хибриди.
Божественото племе на богиня Дану дошло от неидентифициран северен остров, където усвоило мъдростта на друидите.
Те победили фоморите във втората битка при Маг Турд, а съперничеството им завършило с това, че предали властта на Брес –
син на владетеля на фоморите. При повторната битка помежду
им, героичният Луг успял да ослепи едноокия предводител на
фоморите – Балор. Фоморите напуснали Ирландия, а Брес се откупил, като им разкрил как да обработват и засяват земята. Така
племената на богиня Дану, които владеели военното дело и мъдростта на друидите се запознали и със земеделието. Последната
вълна завоеватели дошла също от Испания. Тя била водена от
синовете на Мил – предци на гойделите – първите исторически
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засвидетелствани ирландци1.
Сега ако се опитаме да обобщим, може да кажем, че всички нашествия на о. Ирландия са по море, което е напълно естествено за един остров. По-любопитното е, че четири от петте
нашествия след потопа са от бреговете на Испания и само това
на племето на богиня Дану е от неидентифициран северен остров. И още нещо странно. Поне за три от нашествията знаем,
че са свързани по някакъв начин с празника Баулхини (1 май), в
корена на чието наименование БАУЛХ-/БАЛХ-(БУЛХ-)/БАЛГ(булх) не е трудно да се долови форма на българския етноним.
Дотук митологията ни представя картината със заселването
на Ирландия, като изброява няколко миграционни вълни и имената на някои от заселилите се племена или народи, сред които
е народът със странното име Фир Болг. А за самите болги разбираме, че те освен водачи на третата миграционна вълна след
потопа, се оказват родствени на загадъчните фомори – първите
известни заселници на о. Ирландия. Но те били родственици и
на народа на Немед – участниците във втората миграционна вълна. Това са интересни връзки и по-късно ще потърсим, могат ли
те да предложат разширяване на познанията ни за непознатите
ни болги. Преди това да се запознаем с оскъдната информация,
която митологията предлага относно мореходните възможности
на болгите.
Пръв занимавал се с въпроса се оказва големият френски
изследовател Амеди Тиери – автор на двутомника „История на
галите” (1877), достигнал до българския читател с работите на
Г.С. Раковски. Благодарение на него научаваме, че след като напуснали Азия, болгите дълго време живели край Черно море. В
Тракия обаче те били подчинени на гърците и оттук заминали
за Ирландия2.
Гонсоновски, Йежи. Митология на келтите. София, 1982, с.157-161;
Кельтская мифология. – В: Мифы народов мира. Москва, 1980, с.636637; Голийски, Петър. Зиези, от който са Българите. С., 2003, с.201202.
2
Гюрова, Светла. Бележки. – В: Раковски, Георги. Съчинения в четири тома. С., 1988, Т.4, с.560.
1
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По подобен начин представя събитията и т.нар. „Книга на
завоеванията” (”Leabhar gabala”). Тук е записано, че Фир Болг са
дошли от Испания. Те не били от коренното население, а били
дошли от изток и по-точно от Гърция. Имали силно развита
земеделска традиция3. Т.е. „Книга на завоеванията” допълва казаното от А. Тиери относно морското придвижване на Фир Болг.
От „История на галите” вече знаем, че първоначално те са живели в Мала Азия, на самото черноморско крайбрежие, откъдето
попаднали в Тракия и при гърците. От „Книга на завоеванията”
научаваме, че от Гърция те заминали за Испания. А в Ирландия
попаднали още по-късно, дебаркирайки на корабите си.
Ето и една любопитна българска легенда, открита в Литва през ХV в., в която се говори за странните съдби на някои
родоначалници на народи и създатели на държави. Разбира се,
за българската митология най-интересно е казаното за „княза
мисикийски, сиреч български”, който бил отхранен от сърна. За
нашето изследване по-интересно е споменаването на първия испански крал. Защото разбираме, че той носел името Болгорос и
това случайно или не кореспондира с присъствието на народа
Болг в Испания, преди заселването му в Ирландия. А казаното за
внука му Гобис, хвърлен в морето по негово нареждане, допълва
пейзажа с образа на морето, задължителен и в случая с народа
Болг. Отделен интерес повдига и името на внука му Гобис, което
не е чуждо за именната система на дедите ни, но в случая е извън обсъжданата тема4. Достатъчно е това, което научаваме за
името на първия испански крал Болгорос и което знаем за Фир
Болг като морски народ.
Допълнение по въпроса в наши дни ни предлага Айгир
Сверисон. Позовавайки се отново на келтската митология той
пише, че „митологичният народ Fir Bolg (народът на Болг) бил
принуден да напусне родните си места на Балканите. Болгите били поробени и трябвало да пренасят пръст в торби, но
от тези торби те направили кораби и първоначално уседнали в
Голийски, Петър. Зиези, от който са Българите. С., 2003, с.203.
Добрев, Петър. Преоткриването на прабългарския календар. С.,
1994, с.189-190.

3
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Испания, а после завладели Ирландия, като победили Фоморите (раса на демонични морски великани). Тяхната столица се
казвала Тара и се намирала на 48 км северозападно от Дъблин.
От тях келтите се научили да влизат в бой с особени стъпки
(хоро) и свирня на гайда.” И още нещо интересно отбелязва А.
Сверисон – един от най-известните крале на народа Фир Болг,
за когото се смята, че е най-ранният, е носел името Semion Mac
Stariat – име, звучащо ни твърде познато – и собственото Семион и фамилното Старият, което на английски може да означава
„Звездата” или „Звездният”5.
Някои съвременни справочници представят Симеон/Семион за родоначалник на келтите, а баща му записват като Старик
и се извежда от star – „звезда”. Може би нямаше да се спирам
на тези незначителни на пръв поглед разминавания, ако подобна ситуация не откриваме и в други някои митологии. Така например един от най-популярните фригийски богове е Сабазий.
В случая интересно за нас е името му, превеждано също като
„Стареца”. И така, при келти, а по-вероятно при предкелтите
Фир Болг и при фриги/бриги, чието име може да се чете и бълги,
родоначалието се свързва с представата за звезда. По подобен
начин стоят нещата и при дедите ни, за което научаваме от достигналата до нас волжкобългарска митология. Тук родоначалникът Иджик е син на алп Боян, роден също като звезда. А и
той носи като второ име прозвището Имен по името на народа, който е оглавил на земята. И така Имен като Симеон и Боян
звездата, напомнящ за митичната богина Банба, но и като Стар/
Стареца/Старик/Сабазий, но също и Тар отпращащо ни към
шумерското тар – „звезда”, и към названието Тара на столицата
на народа Фир Болг. Може би затова името Старият у нас е придобило значението на дума със значението Стария, т.е. Първия
или Родоначалника, без да е вече звезда.
Казаното буди много размисли, но безспорно най-интересно е това, което научаваме за торбите, носени от болгите и направените от тях кораби. Действително, не са малко съвременСверисон, Айгир. КОЙ СЪМ АЗ или житие Рода българского. –
Авитохол, 2004, № 27, с. 7.
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ните изследователи, които извеждат самото име на Фир Болг от
представата за техните торби. Ето какво пише по въпроса генеалогът на Стюардите Лорънс Гарднър: „За Фир Болг казват, че
означава „Торбалани” (Fir = хора, Bolg = торба, тоест изпъкналост или раница) и се приема, че те са носели пръст от родните
си земи в малки торбички, подобно на многобройните шотландски бегълци... Тотемното животно на Фир Болг е Синият глиган.
... Около 650 г.пр. Хр. след епичната битка при Маг Туиред (Mag
Tuireadh), престолонаследието на кралете Фир Болг отстъпват
пред кралете на Ирландия Tуаде Д’Aну.” С християнизацията на
келтската и световната история започва изкривяване и подмяна
на истината. „... племето на първосвещениците Фир Болг, както
по всичко личи, бродят безцелно и събират торф за малките си
торбички! Ако не говорят за тях с този покровителствен тон,
църковните писари често цитират Фир Болг като вампири, обречени да носят със себе си пръст от родните си земи.”6.
Такова е положението с „торбаланите” Фир Болг и по описания начин е влязло то в съвременната англоезична книжнина.
Ето защо съобщението на А. Сверисон е толкова важно за нас и
ценно за историята. Защото в него откриваме единствения правдоподобен и логичен отговор за техните торби и за предназначението им. Но е важно и защото, както често пъти се случва, един
на пръв поглед незначителен детайл преобръща представите ни
за нещо и може да ни отведе към нови и неподозирани хоризонти за изследване.
Говоря за проблема с т.нар. „плаваемост”. Практически той
се решава по два начина. При единия плаваемостта се осигурява
от употребата на подходящи плаващи елементи, достатъчни да
понесат тежестта на екипажа и товара. Във втория случай плаваемостта се осигурява с помощта на водонепроницаем корпус,
който дължи своята плаваемост на изместеното от въздуха количество вода, а не от градивния материал. Дълги години се приема, че в древността човекът е ползвал изключително първия
тип на плаваемост, изготвяйки си салове и лодки от лек дървен
Гарднър, Лорънс. Царството на властелините на пръстена. С., 2001,
с. 97-102.
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и основно от тръстиков или папирусов материал7. Това, както
изглежда, е поредният мит, свързан с корабоплаването.
Както изяснихме в „Халколитната цивилизация Варна”
(2014) и „Корабоплаването в праисторията” (2018), от незапомнени времена хората от крайния север, в Арктика: угрофини, ескимоси, коряки, чукчи и прочие приполярни народи са ползвали
за своите плавателни съдове основно втория тип плаваемост.
Те са правели своите лодки каяци и байдари (по-големите, за
по няколко души, до десетина-двайсет човека) не от плаваща
тръстика или от стволовете на леки дървесни видове, а от скеле
(каркас) от дърво или кости на едри морски видове – моржове
и китове, които са обшивали с кожи от същите. Своите рибарски лодки (каяци) са правели от решетъчен скелет, на който отвън са обтягали (опъвали) животински кожи. На повърхността
са оставяли отвор, който са можели да стегнат около пояса на
лодкаря. Каякът се е управлявал от две неголеми гребла или от
едно – двулопато. По този начин каякът е почти непотопяем и
добре приспособен за плаването при неблагоприятните полярни
условия. А ето как са представени и северните байдари: „Лодки
на приморските чукчи, коряки и ескимоси, съставени от дървен
каркас с опънати кожи от моржове. Те побирали от 1 до 7-9 човека, а транспортните – до 20-30. Движели се с весла, а някои
видове използвали и коси платна.
Преди близо две десетилетия, когато излезе от печат сборниът народни песни за морето „Разигра се Черно море” (2000)
под редакцията на Анчо Калоянов, силно впечатление ми направи отсъствието на думата лодка в народните ни песни. Навсякъде вместо лодка се използваше думата каик, единодушно
определена като турска дума. Проверката обаче показа, че ако
каик е турска, то каяк не е турска, а руска дума. Така са се наричали малките рибарски лодки на арктическите народи. Аз
няма да изяснявам, как северните ескимоси за заели в езика си
турския каик, защото и елементарната логика подсказва, че това
няма как да се е случило. Единственото обяснение в случая е,
Хейердал, Тур. Древният човек и океанът. С., 1983, с. 14-21, 23-32,
34-35.
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че не ескимосите са я заели от турския език, а е станало тъкмо
обратното. Думата каик е попаднала в турския, вероятно чрез
някои посредници – руси, българи, приуралци или други. Тъй
или иначе, думата, а вероятно и каикът са били ползвани както
в Арктика, така и по черноморското крайбрежие, за да навлезе в
турския език.
По подобен начин стоят нещата и със северните байдари.
Географските карти разкриват, че заливът на Карско море, в който се влива най-северната уралска р. Кара, между най-северните
разклонения на Урал и п-в Ямал носи името Байдарецки залив.
В същото време Байдарецка долина е името на котловината в
югозападната част на Кримския полуостров, а Байдарецка врата
е името на прохода на главната планинска верига на Кримските
планини, които водят от Байдарецката долина към черноморското крайбрежие.
И така, името на северния каяк по неведоми пътища се появява в турския език, далече на юг и наблизо до черноморския
район. Същото наблюдаваме и с името на приполярните байдари. В топонимията то е засвидетелствано и на брега на Северния
ледовит океан, но и на юг, в непосредствена близост на Черно
море. Тук всякаква случайност е малко вероятна и няма как да
обясни названията на двата типа северни лодки толкова на юг,
по бреговете на Черно море. По-вероятно е да има някакво обяснение за наблюдавания езиков феномен и в посочените изследвания въпросът бе разгледан подробно8.
Данните от океанологията и геология от края на ледниковата епоха единодушно сочат наличието на мащабна водна връзка
между Северния ледовит океан и общото тогава Арало-Каспийско (Хвалинско) море. Това намира потвърждение в поредица
антични географски карти, митологията на волжките българи и
на някои приуралски народи, включително и в петроглифите на
Попов, Светлозар. Корабоплаването в праисторията. Варна. 2018,
с. 121-124; Калоянов, Анчо. Разигра се Черно море. Варна, 2000;
Каяк. – В: БСЭ. Москва. Т. 11, с. 561-562; Байдара. – БСЭ, Т. 2., с.
530; Байдарецкий залив. – БСЭ, Т. 2, с. 530; Байдарецкая долина. –
БСЭ, Т. 2, с. 530; Байдарецкая ворота. – БСЭ, Т. 2, с. 530.
8
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китове, изрисувани по скалите на Каспийско море. Но освен тази
връзка пак по това време е била налице морска връзка и между
Арало-Каспийско и Черно море – обширният плавателен канал
Манич, просъществувал до края на V хил. пр.Хр., когато е пресъхнал, за да достигне до наши дни вече като Кумо-Маничката
падина. Така си обясняваме появата на големите гребно-ветроходни байдари с платна и палубна надстройка като петроглифи
по скалите на Каспийско море, в съседство със споменатите рисунки на китове и дори в общи китобойни сцени. Някога много
отдавна, още в през късния палеолит, през мезолита и неолита,
корабоплаване в Хвалинско море трябва да е съществувало. През
късния неолит то е проникнало посредством т.нар. хаманджийци и по западното черноморско крайбрежие. А още по-късно същият тип „рогати” кораби отново като петроглифи откриваме и
по скалите на Нубийската пустиня от времето на преддинастичен Египет – факт, разглеждан като свидетелство, че каспийските рогати кораби са достигнали до Средиземно море, след като
преди това са плавали с векове и в Черно море. Те обаче не са
били от тръстика, а дървени. И трябва да са съществували през
халколита и поне през късния неолит. Обръщам внимание на
тази „подробност”, защото тя ги датира за края на V хил.пр.Хр.,
т.е. цяло хилядолетие по-рано от еднотипните египетски кораби.9
В допълнение нека кажем нещо и за търговците от богатата
планинска страна Арата. Днес споровете около идентифицирането на страната – търговски партньор на Шумер все още не
са затихнали, но се знае, че те са носили стоките си в Урук по
река и на лодки. Само за яснота ще отбележа, че гр. Урук е на р.
Ефрат и това означава те да са стигали до пазарите му, плавайки
някъде от средното или горното течение на реката.
В случая интересното са самите лодки, защото те не са
тръстикови или папирусови, а са били от дървен скелет, обшит
с опънати животински кожи. Има съобщения, според които
след като разпродадели стоката, включително и дървения скелет
Попов, Светлозар. Халколитната цивилизация Варна. Варна, 2014,
с. 212-250; Попов, Светлозар. 2018... с.105-118.
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на лодката, те си вземали муле, натоварвали кожите от лодката и
така тръгвали да се завръщат.
Или с други думи търговците от Арата са ползвали лодки
от северен тип. А това повдига въпроса, откъде те са познавали втория тип плаваемост и тези северни лодки, ако както се
твърди, цялото плаване в Средиземно, Червено и Арабско море
е ставало с тръстикови или папирусови лодки и корабчета? За
да си отговорим на този въпрос е добре да знаем, къде се е намирала загадъчната страна Арата. Тук няма да правя обзор на
различните хипотези по въпроса, доколкото още преди време
бях свързал името на страната с това на минаващата през Източна Анатолия р. Арацани. Това е древното арменско име на
днешната р. Мурат – един от най-големите притоци на Ефрат,
на който е изградено най-голямото водохранилище на съвременна Турция. Арацани/Мурат е голяма река и изворите ѝ водят от
крайните източни възвишения на Тавър, северно от езерото Ван.
Сега ако погледнем в географската карта ще видим, че страната
Арата се е намирала много по-близо до Черно море, отколкото
до Средиземно. А горното ѝ течение е близо до това на другата
голяма река в Източен Анадол – р. Аракс, приток на р. Кура, в
която се влива наблизо до Каспийско море. В миналото двете
реки са достигали самостоятелно Каспийския бряг, вливайки се
поотделно в един общ залив, зает понастоящем от Куро-Аракската низина. Така че лодките си аратци можели да заимстват от
лодко- и корабостроителите и от Каспийско, и от Черно море.
А там, по всичко изглежда е имало развито корабостроене още
през неолита и халколита, а може би и преди това време. За целта те са ползвали за водните си съдове втория тип плаваемост.10
А ето и нещо любопитно по въпроса, което ни е оставил
Херодот. Говорейки за живота във Вавилония, той отбелязва:
„Искам сега да разкажа за най-голямото чудо (според мене) от
Попов, Светлозар. 2018... с.124-125; www.histpryografarmenia.am/
ru/Enciclopedia. Първо арменско държавно образование. Аратта;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аратта; Скляров, Андрей. Металы – дар
небесных богов. file://А.Скляров%20 Металлы%-%20дар%20набасных %20 богов. html
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всички вавилонски чудеса след самия град Вавилон. Лодките им,
които слизат по реката до Вавилон, са по-закръглени и целите
са от кожа. Правят се в Армения от арменците, които обитават
над асирийците; ребрата се правят от нарязани върбови пръчки;
отвън обтягат непромокаеми кожи като за покрив; нямат нито
кърма, нито нос, ами са закръглени като щитове и отвътре са
изцяло запълнени с тръстика; натоварват лодката със стока и
я пускат да се носи по реката. Най-вече карат стомни, пълни с
финикийско вино. Лодката се управлява с две гребла от двама
мъже, които стоят прави: единият дърпа веслото към себе си, докато другият отблъсква навън веслото си. Такива лодки се правят – и много големи и по-малки; най-големите могат да карат и
до пет хиляди таланта товар. На всяка лодка има живо магаре,
а на по-големите – повече. Щом лодките доплуват до Вавилон,
лодкарите разполагат стоката си и обявяват за продан и ребрата
на лодката, и всичката тръстика. След това натоварват кожите на
магаретата и тръгват обратно към Армения. Наистина по никакъв начин не са в състояние да плават нагоре по реката поради
бързото ѝ течение. Затова и не се правят лодките от дърво, а от
кожи. След като с магаретата пристигнат обратно в Армения,
пак по същия начин си правят лодки. Та такива са им лодките.”11
И така, за „бащата на историята” лодките на арменските
търговци са „най-голямото чудо”. И явно те са чудо, защото са
били направени с помощта на кожи – нещо, което за културните
гърци по това време е било напълно непознато. С тях те се спускали по р. Ефрат до Вавилон, подобно на търговците от Арата,
стигали до шумерски Урук. И лодките им били от дървено скеле,
обвито от кожи, подобно на лодките на аратци. Те обаче били
запълнени с тръстика и ние не знаем дали си приличат или различават в това отношение с аратските лодки, но и да се различават, това с нищо не променя нещата, предвид различните епохи
и делящото ги хилядолетие. Напротив, естествено е арменците
от Източна Анатолия да заимстват месопотамската традиция
на лодкостроене с тръстика, обогатявайки собствения си опит
и придавайки на лодките по-голяма устойчивост и надеждност,
11

Херодот. История. НБУ, 2010., кн. І, 194.
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без обаче да изоставят старата, изпитана практика. За същото
говори и описаната елипсовидна или кръгла форма на лодката,
приспособена за речно плаване по силното горно и средното течение на Ефрат. А за истинските възможности на аренските лодки от времето на Херодот придобиваме впечатление от товароподемността им, за по-големите, от които той сочи 5000 таланта.
Те трябва да са били гръцки таланти, приблизително по 26 кг
единия и това означава, че големите лодки са можели да носят
по около 130 тона товар. Любопитно е и решението с магарето,
което показва високата стойност на кожите за лодки.
Или казано с други думи, лодки от кожи, подобни на северните каици и байдари в Източна Анатолия и Двуречието са били
ползвани от аратци и арменци и през ІІІ, и през І хил.пр.Хр. Затова не бива да се чудим на появата на думата каик в турския
език и на топоними като Байдарска долина и Байдарска врата
(проход) в Крим.
Нека обобщим. Налице са данни, които свидетелстват, че
в праисторически времена в Хвалинско (Арало-Каспийско) и
в Черно море е съществувало корабоплаване. Двата водни басейна са били свързани посредством обширен, плавателен воден канал – канала Манич. А огромният канал Северен ледовит
океан – Хвалинско море е позволявал на северните кари/фини –
приуралско население – да навлизат по него от по-северните му
части към южните и така да достигнат водите на общото Арало-Каспийско море. Вероятно по този път в Хвалинско, а покъсно и в Черно море са проникнали тези северни мореходци.
Свидетелство за това са множеството петроглифи на странните
„рогати” кораби, лодки и дори на китове, открити по скалите на
каспийското крайбрежие в резервата Гобустан, в Азербайджан12.
Така си обясняваме и появата на петроглифите в старото
Chepalyga, Andrei. The late glacial great food in the Ponto-Caspian
basin. – В: Величко, А. (отв.ред.) Динамика ландшафтых компонентов
и втутренных морских басейнов Северной Евразии за последние
130000 лет. Москва, 2002, р. 231-235; Gallagher, R. 2002. Cart Ruts and
stone Circles: Azerbaijan international. http://azer.com/aiwed/categories/
magazine/ai_folder/103_ articles/103_cart _ruts.htlm
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Хвалинско море, но заедно с това и на техните кожени плавателни съдове в Черно море, а по-късно и в страната Арата. Така си
обясняваме появата на думи като каяк в много по-късния турски
език и на топоними, водещи от по-големите северни байдари
на брега на Карско море (Байдарецки залив) и далече на юг, в
Крим – Байдарецка долина и прохода Байдарецка врата. Да се
чудим ли тогава дали е възможно легендарният народ Фир Болг,
обитавал първоначално черноморското крайбрежие на Мала
Азия, да е познавал този тип северни лодки, направени от кожи?
Има ли причина, която да изключва той да си е правил такива
кожени лодки и корабчета и да ги е ползвал? Ако казаното не
ни подвежда, тогава Фир Болг трябва да е от онова население,
носител на древната северна морска традиция, обитавало бреговете на Понта с векове, а може би и с хилядолетия. И с тези си
морски познания и традиции е съумяло да достигне Испания, а
след това и Ирландия.
След като уточнихме всичко това, нека се опитаме да разширим основите на нашето изследване за народа Болг. Според
„Книга на завоеванията” първи заселници на Ирландия след
потопа били странните гиганти, т.нар. фомори. Те дошли от о.
Емералд и тук те имали висока стъклена кула. По-важното е, че
Фир Болг били техни родственици и поради това почитали като
богиня тяхната кралица Домну. Освен това, те силно си приличали и имали едни и същи „порочни” черти: били приказливи,
зли, обичали тъмнината, а ненавиждали поезията, музиката и
изкуствата. Затова, когато Племето на богиня Дану победили
Фир Болг, те намерили прием и се укрили при фоморите на архипелага Хебриди и на о. Ман. Според ирландските текстове
в Ирландия имало две генерации божества. Първата генерация
била местни божества, преди келтското нашествие. Според изследователи като Д.А. Мак Кулох и Й. Гонсоновски: „Първото
поколение божества се нарича „Фомори” и то поставя началото на пантеона от митични прародители на ирландските келти,
наричани в старите легенди Фир Болг, което ще рече „Хора на
Болг”13/. Не е за пренебрегване и това, че според някои източни13

Гонсоновски, Йежи. Цит. съч., с. 74,158-159.
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ци Фир Болг са представени за потомци на втората вълна заселници в Ирландия – племето на Немед, защото това ги свързва
освен с фоморите, но и с племето на Немед, дошло по море от
Испания, подобно на Фир Болг.
Колкото и днес да се говори с недомлъвки и под сурдинка
за древния морски народ Болг, изследователите са единодушни относно техните неоспорими заслуги за най-важните страни
от общественото и държавното развитие на Ирландия. Те първи
въвеждат в Ирландия кралската институция и разделят страната на пет провинции14. Хълмът Тара е един от най-големите мегалитни обекти в долината на р. Бойн. Легендите за Тара
споменават за камъка на коронясване Лиа Фаил, наричан още
„Говорещият камък” или „Камъкът на съдбата”. Смята се, че основаването на ирландската кралска традиция се свързва именно
с този камък и с името на олаф Фодла. Олаф не е име, а титла
на главен бард или велик друид, а самият олаф Фодла е историческа личност. Именно той с помощта на Лиа Фойл полага
началото на кралската династия Ард Ри а Тара – „Върховните
крале на Тара”.
Дълго време „Камъкът на съдбата” служел за коронясването на ирландските, а след това и на британските крале. И се е
смятало, че камъкът проговаря, когато върху него положи крак
справедлив крал. Дори се твърди, че свещеният кралски камък
бил похитен и отнесен в Шотландия през 1296 г. от Едуард І. Не
са малко тези съвременни автори, които свързват олаф Фодла с
племето на богиня Дану. Дори се нароиха и някои съвременни
авангардни спекулации за заселили се тук юдеи бежанци от нашествието на Навуходоносор в Юдея. Колко е истината в тези
спекулации можем да разберем като знаем, че Тара е столицата
на Фир Болг, а не на племето на кралица Дану или на заселници
юдеи. А и поименната връзка между хълма Тара и юдейската
принцеса Тиа Тефи е напълно неубедителна и се свежда единствено до началното „Т” в двете наименования15. Освен всичко
Кельтская мифология. – МНМ, Т.1, с. 636.
Найт, Кристофър и Робърт Ломас. Машината на Уриел. С., 2006, с.
326-329.
14
15
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друго, точно на Фир Болг се признава основната заслуга за налагането на кралската институция, за да си затваряме очите пред
опитите за нейното обсебване.
Обръщам внимание на всичко това, защото и Лиа Фаил и
Олаф Фодла следва да бъдат свързани не с някой друг, а с народа
Фир Болг. Естествено, приемането на една културна придобивка
от племена и народи, заселили по-късно същото място, където
тя е възникнала и се е наложила, е практика често срещана в историята на човека. Затова не бива да се учудваме, че Лиа Фаил
е бил използван със същата цел за коронясване на кралете и от
племето на богиня Дану, и много по-късно от шотландци и англичани. Но дори в спекулациите има нещо положително и това
е тяхното датиране. Защото при всички тях то винаги води до
края на VІІ – първата половина на VІ в.пр.Хр.
Освен като добри организатори на държавата, Фир Болг
имат заслуги и за бойните техники на келтите. Както вече казахме, именно те научили келтските племена да влизат в бой с
особени стъпки (хоро) и свирня на гайди. Това може би е следа
от живата връзка на този загадъчен и непознат днес народ с нашите деди. Важно е да знаем, че с тях свършва първата генерация божества. Племето на богиня Дану победило Фир Болг в
битката при Маг Турд и ги отстранило от власт. Но те са вече
представители на новото поколение богове в ирландската митология.
И още нещо интересно, а може би и перспективно, когато
говорим за Фир Болг. Това са единствените заселници на Ирландия, за които се твърди, че пътят им на емигранти тръгва от Мала
Азия, Черно море и минава през Балканите – Гърция и Тракия,
за да стигнат с корабите си по море до Испания и Ирландия.
Още по-любопитно изглежда казаното предвид неочакваното,
но видимо сходство между някои британски и южни балкански топоними. Говоря за пределинския гр. Калидон и британска
Каледония (Шотландия). Впечатляваща е близостта между популярната Аркадия в Пелопонес и Оркадия,тъй както някога са
наричали Оркнейските острови. За тях е известно, че в дълбока древност те са представлявали най-северните покрайнини на
Шотландия, преди морето да ги е превърнало в островна група.
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Налице е и трети подобен паралел, само че този път с тракийската древност. Говоря за тракийската река Хеброс/Хебър, влязла
в тракийската, гръцката и световната митология и за архипелага Хебриди – група острови, западно от Шотландия. Колкото до
тракийския характер на хидронима, той не подлежи на съмнание. Защото освен р. Хебър го подкрепя и тракийската именна
система в лицето на първенци с името Хебризелм. Примери за
такива са известен одриски базилевс и първият от синовете на
Севт ІІІ. Едва ли е случайно, че и трите британски топонима:
и Каледония, и Оркнейските, и Хебридските острови са все на
север, около Шотландия. Но тук може би следва да допълним
и името на Гибралтар, което наподобява това и на Хеброс, и
на Хебридите. Защото гибралтарската скала е била на пътя на
плаващите на лодките си бегълци – народа Фир Болг, за да преминат от Средиземно море в Атлантическия океан и да заселят
по баското крайбрежие, преди да се отправят към Ирландия. И
защото предлаганата етимология понастоящем, че то водело началото си от арабското Джабал Тарик или „планина Тарик” по
името на арабския полководец, завоювал Испания – Тарик ибн
Зияд16, е по-неубедителна от предлаганата от нас.
Още по-впечатляващи изглеждат други някои културни
паралели между траки и келти. Струва си да припомним култа към дъба и дъбравите като открити светилища за жречески
свещенодействия и при двата народа. Определено най-ефектен,
поради неговата специфичност, е паралелът със „змийското
яйце”, което келтските друиди носели окачено на врата си. За
него Г.С. Раковски твърди, че е било получено от слюнките на
много змии. За същото „змийско топче” Никола Гигов подробно
описва, как и през какви опасности са минавали тракийските
жреци в Родопите, за да се сдобият с такова и да избягат от преследващите ги змии17.
Тук няма подробно да изследваме повдигнатия въпрос, но
bg.wikipedia.org/wiki/Гибралтар.
Раковски, Георги. Из кимбри или кимерии. – В: Статии – варианти
на „Ключ българскаго народа”. Съчинения. Т.4, с. 309; Гигов,Никола.
Тайната на Орфей. С., 2006, с. 30.
16
17
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той безспорно е интересен. Как е станало така, че три толкова
специфични топонима от пределинската епоха са се появили в
Шотландия, е трудно човек да си представи. И още по-трудно е
да си обясним обичая с т.нар. „змийско яйце” или „змийско топче”, поради изключителната му специфичност. Казаното за Фир
Болг като че ли предлага правдоподобно решение на загадката.
Още по-впечатляващ вид придобиват те, стесним ли кръга на
балканските паралели с такива от собствено българското ни културно минало. Защото етнонимите българи и болги звучат провокативно близко. И защото хороводните бойни стъпки в ритъма
на пищящите гайди и днес подсказват за неизвестни културни, а
може би и родствени връзки между двата народа? Да си припомним за родоначалниците на болгите – Семион Мак Стариат и на
волжките българи – Боят Имен, и двамата родени като звезди.
Но към същата представа за звездното начало ни води и
името на столицата Тара на болгите, чийто корен тар също
означава звезда. Явно съвсем неслучайно го подсказват и видимите паралели в названията на редица келтски божества и
съответните им думи от българския език. Такъв е добрият бог
Бран в образа на гарга и българската дума врана. Друг паралел
предлага името на бога елен (сърна) Цернул и нашата сърна.
Името на Гвидеон – бог на познанието ни напомня за нашата
дума виждам, но и за индийските Веди, и скандинавските Еди –
все понятия, свързани с познанието и науката и фонетично, и
етимологично. Името на острова на блажените Авалон води от
ирландското абал, което на български означава ябълка. Келтите
имат бог на ковачите Гоибниу, чието име идва от думата „goba”,
т.е. кова. Името на обожествената от Фир Болг фоморска кралица Домну напомня за дома и домашното огнище – символи на
женското присъствие. А непризованата богиня Нехаления – за
епитета ни нахален. Да не говорим за името Баулхини на един от
най-големите годишни празници в Ирландия, звучащо толкова
близо до българския етноним. Можем само да гадаем, случайно ли имената на келтските божества Езус и Таранис откриваме
върху двете страни на монетите ни – ези и тура?
По-настойчивото търсене, вероятно ще предложи и други
интересни примери на паралели. Приключвайки работата си, ще
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ни се да повдигнем и едно друго любопитно наблюдение, което
засега стои извън вниманието на историците ни. За целта нека
се върнем към посочените по-горе четири възрожденски текста.
Интересното е, че списъците и в четирите източника са твърде
близки. Като по правило, те започват с неизвестния ни Илирик,
последван от някой си Владилий/Бладилий, след когото са записани Колад/Коледа и неговите двама сина Брем и Болг. Следващите български владетели тук нито ще изброявам, нито ще
разглеждам, доколкото остават извън изследването18.
Като цяло списъците са любопитни, доколкото включват
неизвестни за нас владетели, но тук ще се спрем единствено на
Болг, заедно с неговия брат и баща им. Историята действително
познава имената на Брем, записван като Брен и на Болг в качеството им на предводители на келтите, нахлули на Балканите около 280 г.пр.Хр. В този смисъл споменаването им в българските
царски списъци не буди учудване. Единствено учудва тяхното
датиране. Защото в четирите източника те са датирани с три-четири века по-рано. Специално Болг в два от източниците е датиран приз VІІ в. (670 и 632 г.пр.Хр.) и само в Заграфската история
не е датиран. Данните за Брем са по-оскъдни, като е датиран
само в два от източниците и Спиридон го записва VІІІ, а Христаки Павлович за VІІ в.пр.Хр. Колкото до баща им Колад/Коледа,
той логично е поставен през VІІІ в.пр.Хр. В подкрепа на това
ранно датиране са и данните на три от източниците относно времето на царуване на следващия след Болг владетел Лила/Ладо/
Лил, поставен през VІ в.пр.Хр., от което косвено потвърждава
по-ранното датиране на Болг от възрожденските ни източници.
Казаното е особено интересно за нас, защото е в съгласие
не с известното ни за Болг – предводителя на тектосагите на
Балканите от първата половина на ІІІ в.пр.Хр., а с датирането на
Фир Болг в Ирландия. Така се изправяме пред въпроса за това,
Попов, Светлозар. Българския Коледа във „Веда словена”. Варна,
2010, с. 194-195; Попов, Светлозар. Българският произход в сянката
на Троянската война съгласно българската възрожденска литература. – Дисксусионен клуб „Ганчо Ценов”, Форум българознание. София, 18 май 2019.
18
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къде е грешката? Дали възрожденските ни източници не различават келтския предводител Болг от предкелтите Фир Болг? Или
пък са ползвали известното им за Фир Болг, за да го свържат с
Болг? А може да е било и точно обратното? Във всеки случай,
какъвто и да е произходът на допуснатата грешка, тя не оспорва
познанията на дедите ни върху миналото на забравените днес
болги. За разлика от нас, те добре са знаели за връзката ни с Болг
и с Фир Болг. А наличието на толкова жив спомен в книжнината
ни само поставя въпроса за връзката между двата народа, културна или родство останала в забрава, векове, а може би и хилядолетия? Ние тепърва следва да търсим отговора на този въпрос.
Но какъвто и да е той, общите имена между българи и болги
задължават историците ни да излязат от дълбоката си апатия.
Възможно е отговора да откриваме в увода на „История
вкратце о болгарословенском народа”, тъй както ни го е записал
Г.С. Раковски: „Българският народ излезе в древността от Черно море, от река Волга и от великата Скандинавия и наричаха
се там Гимери и Кимери и като се намножиха, дойдоха първо
на двете страни още преди Александър Македонски”19. А както
видяхме за родословието ни от библейския Гомер и произхода
ни от кимерите-цимбри пише и Спиридон Йеросхимонах 20.
Доколко е достоверна връзката на дедите ни с кимерите,
представена в двата източника няма как да сме сигурни. Да не
забравяме обаче, че в началото тръгнахме да дирим следите на
народа Фир Болг в Ирландия и първоначално те ни отведоха в
Испания. По задълбочените търсения свързаха болгите с корабоплаването, морското дело и черноморското крайбрежие на Мала
Азия. Какво правеха те тук и как се бяха озовали, въпросите изглеждаха като че ли без отговор. Ето обаче, че такъв открихме
във възрожденската ни книжнина. Защото вярно ли е записаното
Раковски, Георги. История вкратце о болгарскословенском народе. – В: Ключ българскаго язика. Съчинения в четири тома. С., 1988,
Т.4, с 261; История вкратце о Болгарословенском народе. – В: Иванов,
Йордан. Български старини из Македония. С. 1970,с.630.
20
Спиридон йеросхимонах. История вкратце о болгарском народе
словенском. Габрово, 2000, с.22,25-26.
19
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в „Зографската история” и „Историята на Спиридон” за родовата ни връзка с кимерите, знаем че до VІІІ в.пр.Хр. те са обитавали северното крайбрежие на Черно море, а нашествието на
скитите е принудило част от това население да премине Кавказ
и да отседне в Мала Азия, включително и в района на черноморския Синоп. Тогава нещата намират решението си и корените на
болгите от черноморското крайбрежие на Мала Азия се озовават
по северните морски брегове.
Сега вече разполагаме с нови перспективи за изследването
си, защото кимерите от Северното Черноморие и Приазовието
водят към познатите ни археологически култури тук – срубна, ямна и старото крайморско население. Затова не бива да се
учудваме на морската култура на това население, тъй както ни
я представяха в летописите си волжките българи. Защото кимери те превеждат като „хора от лодките или корабите”, „хора,
свързани с водния, речния или морския транспорт”, „лодкари”,
„корабостроители” и „мореплаватели”21. И така се изправяме
пред нови перспективи в опита си да изследваме дълбочината
на техните корени, търсейки ги сред праисторическите хаманджийци и мореплавателите и китобойците от наскалните
петроглифи от каспийското крайбрежие, на карите-фини от
волжкобългарските летописи 22, дали име на северното Карско
море и на най-северната уралска река Кара, както и на най-северните европейски народи и територии: кари (карели) и фини,
Карелия и Финландия. Но достигнали с корабите и лодките си
и южните морета: Каспийско, Черно, Егейско и Средиземно и
влезли в античната история с имената карийци и финикийци.

21
22

Джагфар тарихы. Оренбург, 1997, Т.3, с. 83,159.
пак там, с. 81-82.
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НЬОйСКИЯТ ДИКТАТ ОТ 1919 г.
И НАКЪРНЕНИТЕ БЪЛГАРСКИ ПРАВА
Стоян Райчевски, гр. София
В продължение само на един век, от 1815 до 1919 г., европейската дипломация допусна четири несправедливи решения
по отношение на волята на народите за самоопределение: 1) Виенски конгрес – 1815 г.; 2) Парижки мирен договор – 1856 г.; 3)
Берлинския конгрес – 1878 г.) и 4) Версайски (Ньойски за България) мирен договор – 1919 г. Те донeсоха много страдания на
европейските народи, които се опитаха да поправят неправдите,
наложени им по волята на дипломатически решения, съобразени
с егоизма на победителите и концепцията за т. н. „балансирането
на равновесието” на силните, а не със справедливостта. Всеки
от тези конгреси, повикани да уредят трайно отношенията между държавите в Европа и света, направиха грешки, заради които
след това поколенията на Европа платиха скъпа цена.
Най-пагубни за победените в тези сблъсъци се оказаха решенията, взети на дипломатическата маса във Версай, които
прокараха пътя на само две десетилетия по-късно пламналата
още по-ужасна и най-кръвопролитна в новата история на човечеството Втора световна война.
Първото от тази поредица грешни по отношение на справедливостта и правата на народите решения бе взето на Виенския конгрес от 1815 г., който трябваше да затвърди мира и да
уреди междудържавните отношения в Европа след падането на
Наполеон, а всъщност – погази възвишените идеали на Френската революция за самоопределението и самоуправлението на
всеки народ в неговите етнически граници.
Второто такова решение дойде на конгреса, свикан в Париж през 1856 г., за да уреди отношенията в Близкия изток, създадени от Кримската война. Вместо да прибегне до едно цялостно и справедливо уреждане на балканския въпрос или да даде
поне по-голяма сигурност и повече гаранции на подвластни на
султана народи, той се задоволи само с една йезуитска редакция
на стария текст и остави християните в Европейска Турция.
Третата голяма несправедливост се прояви на Берлинския
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конгрес 1878 г. На този конгрес Европа отново, вместо да поправи предишните си грешки и особено тази, извършена през 1856
., направи нови – разпокъса и току-що създадената обединена Санстефанска България. Последиците от Берлинския конгрес не закъсняха. Те станаха причина не само за Балканската
и Междусъюзническата войни 1912 /1913 г., но и до известна
степен за голямата Европейска или Първата световна война.
Висящите и трупащите се нерешени въпроси запалиха
през 1914 г. кладата в Европа, която прерасна в световна война.
На конференцията за мира в Париж през 1919 г. трябваше да се
създаде нова основа, върху която да почива мирът в Европа и в
света. След потоците кръв и страдания на милиони хора се яви
нова надежда: въпросът за мира, по-точно блянът за „световния
мир”, да се реши на основа на „правата на народите за самоопределение”, над които да бди едно Общество на народите.
Тази нова основа на мира нямаше да се изгражда повече, както
до тогава, в търсенето на едно военно равновесие на силите, а
на прокламираните 14 точки от президента Уилсън, които трябваше да осигурят мир, основан на „справедливостта и сговора
между държавите”, което винаги е било само един блян.
Преди още да започнат преговорите за мир в Париж през
1919 г. и преди още да е свършила войната, Силите, които трябваше да уредят отношенията между воюващите държави – така
че те да отговорят на волята на народите, съгласно прокламираните 14 точки, уверяваха света, че този път следвоенното
уреждане на границите в Европа ще бъдат решени с плебисцит
и съобразно резултатите от допитване за народностното самоопределение на населението. Българското общество следеше с
особено внимание европейската преса в напрегнато очакване на
справедлив мир.
Този мир, основан на новите начала, трябваше да реши на
масата на дипломатическите преговори онова, което България
не успя да постигне с участието си във войните за освобождение
и обединение на българите, останали извън пределите ѝ по силата на несправедливи международни договори: този от 1878 г.
в Берлин и от 1913 в Букурещ. Но още през пролетта на 1919 г.
прозвучават тревожни гласове, че дадените обещания за след75

военното очертаване на границите съобразно волята на народите, заради което България предварително едностранно излезе
от войната и сключи примирие със силите от Съглашението в
Солун през 1918 г., могат да се окажат без всякаква стойност,
когато започне отново да се прекроява картата на Европа.
През време на своето пребиваване в Париж, българската
делегация фактически се оказва поставена в състояние на пълна
изолация от външния свят. В хотел „Шато дьо Мадрид”, където тя е настанена, са забранени всякакви посещения на външни
лица до сключването на мирния договор. Зданието се охранява от стража и никой не можел да влиза или да излиза от него
без съответното разрешение – всичко с благовидния аргумент,
че това се прави за гарантиране сигурността на делегатите.
Така българската делегация в Париж се оказва напълно лишена
от възможността да се среща с членове на другите делегации.
„Никой отвън не можеше да ни приближи, – пише В. Ганев от
Париж в писмо до Найчо Цанов на 6 август 1919 г. – с никого
не можехме да се сношаваме, освен крадешком. Единствените
сведения, които имаме засега, са новините от вестниците, тъй
като официално, до връчването на договора за мир, нищо не ни
се съобщаваше.”
Чрез своите офицери великите сили упражняват постоянен
и строг контрол върху българските делегати, които се оказват в
невъзможност да предприемат каквито и да е постъпки извън
официалните в защита на българската кауза, нито да отговорят
подобаващо на развихрилата се по това време във френските
вестници клеветническа кампания против България.
Българската делегация не присъства на нито едно от заседанията на конференцията по обсъждането и изготвянето на
договора за мир с България. Фактически не се осъществяват и
никакви разговори между българските делегати и делегациите
на страните победителки. Проектът за мирния договор се изготвя само от силите на Съглашението, за да се предостави тогава,
когато е напълно готов на българската делегация като диктат.
На проведеното на 29 юли заседание на българската делегация се вземат няколко неотложни решения. Първото от тях е
да се приготви кратко изложение до конференцията за мир от76

носно Тракия и Източна Македония, като възражение на Венизеловите претенции. Второто решение е продиктувано от появилите се в пресата съобщения, че от България щели да се поискат
три милиарда обезщетение. Делегатите възлагат на финансовата
комисия да подготви добре аргументирано изложение, в смисъл
че разорената страна не е в състояние да понесе такова тежко
финансово натоварване. Пак на 29 юли българската делегация
изпраща до конференцията обширен мемоар на българското
правителство „Българският въпрос и балканските държави”, а
един ден по-късно и подготвеното и много добре обосновано
изложение срещу клеветническите материали в печата за извършени от българската войска престъпления по време на войната –
„Истината по обвиненията срещу България”.
На 31 юли в комисията по териториалните въпроси започва
официалното обсъждане на въпроса за южната граница на България. Френският представител Тардьо прочита становището на
делегацията на териториалната комисия. В изложението си той
обосновава исканията на Гърция за цяла Тракия, Източна и Западна. Според него, ако Западна Тракия останела на България,
каквото е било положението преди войната, то съществувала
опасност тя да присъедини и източна Тракия. При едно такова
положение голям брой гръцко население щяло да остане извън
пределите на гръцката държава. Френският представител изтъква и още един аргумент против оставянето на Западна Тракия
на България с излаз на Егейско море. Притежавайки излаз към
Егейско море, България би могла в една военновременна обстановка да пресече морските пътища на Гърция към островите ѝ и
към Мала Азия. България запазвала пристанищата си на Черно
море и след неутрализирането на проливите тя щяла да получи свободен достъп до презморските пътища. Американският
делегат Уайт възразява срещу аргументите на френския представител и настоява България да си запази Западна Тракия. Балфур подкрепя френския представител и настоява категорично
областта да се предаде на Гърция. Япония също застава на позицията на Англия и Франция, накрая това прави и италианският
представител Титони, който заявява, че преобладаващата част
от населението на Западна Тракия били гръцко и турско, а в
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Източна Тракия българите били мнозинство само в северната
ѝ част, а в южната ѝ част преобладавали гърците. Като приема,
че линията Мидия – Енос, която по Лондонския мирен договор
е международно призната граница между България и Турция, а
сега ще бъде граница на планираната нова Цариградска интернационална държава, Титони предлага между България и Гърция
да се прокара разделителна линия, която да е „в съответствие с
националното разпределение.” Обсъжда се и вариант Западна
Тракия да се присъедини към Цариградската държава.
Връченият на българската делегация проектодоговор е
с обем 131 печатни страници, с общо 295 члена. Председателят
Теодоров разпорежда на експертите да започнат веднага превеждането на текста на проектодоговора, чието съдържание се
телеграфира шифровано в Министерския съвет в София. Представеният проект за мирен договор по своята несправедливост
надхвърля далеч и най-песимистичните опасения. Запознавайки се с предоставения текст, българската делегация веднага се
убеждава, че в него нищо не е останало от правата, обещани в
14-те точки на президента Уилсън. Той съдържа 13 части:
Първата му част се отнася за Обществото на народите, но
България не е включена в списъка на страните учредители –
нито в този на държавите, които са поканени да станат членове на тази световна организация. Втората част определя новите
държавни граници на България.
Тя е най-болезнената, защото предвижда откъсване на изконни български територии.
В третата част се посочват задълженията, които България
поема, за да гарантира свободното развитие на живеещите на
нейната територия малцинства, каквито задължения не се налагат на Румъния и на Сърбо-Хървато-Словенското кралство. Четвъртата част третира военните, морските и въздухоплавателните
въпроси.
Задължителната военна служба в България се премахва.
Българската войска се свежда до 20 000 военослужещи, 10 000
жандармерия и до 3000 погранична стража, без войската да разполага с тежко въоръжение. Унищожава се българският военен
флот и всички български военни кораби се предават на Съгла78

шението. Унищожава се военната авиация и всички летателни
апарати също се предават на силите победителки.
Седмата част третира репарациите и обезщетенията, които България трябва да изплати. Репарациите се определят на 2
млрд и 250 млн златни франка, платими за 37 години, което се
равнява на годишно изплащане по един и половина милиарда
лева репарации при годишен приход на държавата по това време
от само един милиард лева. Освен това България се задължава да доставя ежегодно в продължение на пет години по 50 000
тона въглища от мина Перник на Сърбо-Хърватско-Словенското
кралство, също и значително количество добитък на последното, както и на Румъния, и на Гърция.
Осмата част се занимава с финансови клаузи и задължава
страната да плати всички разноски на съглашенските войски,
окупиращи страната след сключването на примирието и др.
Доста по-късно в България стават известни още по-големите заплахи, които са били надвиснали над страната под натиска на
съседите. За тях пръв заговорва Данаил Крапчев през 1930 г. в
статията си „Уилсън е предотвратил подялбата на България.”
Той се позовава на обнародваните мемоари на американския
държавен подсекретар Лансинг, от които става ясно, че лично
президентът Уилсън е успял да предотврати една още по-голяма беда, разпокъсването и подялбата на България между съседните държави. Венизелос в съгласие с румънската и сръбската
делегация бил изработил план за разделяне на България на три
автономни области, предадени към всяка една от трите съседни
държави: първата – протекторат на Гърция, границата на която
върви от Неврокоп до нос Емона на Черно море, с център Бургас;
втората – протекторат на Румъния, от Емона до Видин с център
Русе и третата – останалата част на България с център София,
под протектората на Сърбия. Зад този проект застават най-влиятелните хора в конференцията Клемансо и Лойд Джордж. Когато Венизелос представил проекта за подялбата на България, той
срещнал остра съпротива от Уилсън, който заявил категорично,
че ще напусне конференцията в Париж, но „няма да се съгласи с
подялбата на един народ със самостоятелна държава и минало”.
Най-тежки за България се оказват териториалните
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клаузи. Южна Добруджа остава в пределите на Румъния, както и Вардарска Македония – в Сръбско-Словенско-Хърватското кралство, нерешен остава въпросът с Източна Тракия, която
Турция е окупирала през 1913 г. в нарушение на Лондонския
мирен говор и бе прогонила от там българското население с
„огън и меч”. Освен че не бе спазен заявеният преди края на
войната принцип, че границите между спорещите държави ще
се решават след допитване до населението, изконни български
земи в Македония, Тракия и Добруджа остават извън пределите
на България. И което е най-стъписващо – отнемат се нови български земи, които дотогава са били в пределите на българската
държава.
С отнемането на Беломорието се създава нов териториален
въпрос, с много тежки за България последици, защото се затваря
единственият ѝ свободен презморски път, който е от жизнено
значение за нейното стопанско развитие и търговски обмен със
Средиземноморския свят. Такъв нов териториален въпрос създава и отнемането на т. н. „Западни покрайнини”, които включват Струмица, Цариброд и Царибродско, Босилеград и Босилеградско, редица села от Трънско и Кулско, в които винаги е
живяло чисто българско население и се предават на СръбскоСловенско-Хърватското кралство само от т.н. „стратегически
съображения”. Окупацията на Западните покрайнини от сръбските войски започва и се осъществява преди още комисията по
очертаване на границата между двете държави да е изпълнила
задачата си, което е грубо нарушение на разпоредбите и на самия
мирен договор. Прокарването на самата гранична линия надминава и най-песимистичните опасения. Тя не се съобразява нито с
демографските, нито с административните, нито с екологичните
дадености. Седемнайсет села са разсечени от границата на две
части – на една източна и една западна. Това става много години
преди цивилизованият свят да заговори за разделения след Втората световна война Берлин на Източен и на Западен. На някои
места новата държавна граница в съсечените от новата сръбскобългарска граница села отделя селското гробище от селото, в
други – водоизточника или църквата му, на трети – най-хубавите
ниви и ливадите. Има случаи и на „поделени” къщи: вратата на
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къщата в Сърбия, прозорците – в България или обратното.
В Ньойския договор е записан текст, който открива възможност за бъдещи принудителни изселване на българското
население от земите, останали извън пределите на българската
държава. Втората алинея от чл. 56 на договора гласи: „България се задължава да признае постановленията, които Главните
съюзни и сдружени сили биха счели за уместни, относително
взаимната и доброволна емиграция на малцинствата”.
Тук действително се говори само за доброволна емиграция, но това се оказва само благовидната форма, с която ще се
постави началото на процес, чийто финал ще бъде насилственото прогонване на българите от Западна Тракия с методи, каквито
приложени при други случаи и на други места, съвременното
човечество е заклеймило и осъдило като най-тежки престъпления.
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ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ НА Р БЪЛГАРИЯ –
140 ГОДИНИ В СЛУЖБА НА РОДИНАТА И
УТВЪРЖДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА
ДЪРЖАВНОСТ
Капитан І ранг Камен Кукуров, Началник на Щаба на
Военноморските сили, гр. Варна
Българите-държавотворци и морето
Безспорни исторически факти сочат, че българите като народ са си завоювали правото да бъдат наричани държавотворци.
От самото формиране на българската народност около първото
хилядолетие преди н.е., през Кубратовата Велика България, възникването на Аспаруховата Дунавска България, развитието на
трите български държави в земите ни и до наши дни, българите
са доказали, че владеят изкуството да градят държава с цел, както да защитят своята национална идентичност, така и да допринесат за развитието на човешката цивилизация. Очевидно тази
дарба е наследена и от нашите предци, които са възстановили
българската държава през 1878 г. и с право са се нарекли „строители на съвременна България”. За кратко време тези прозорливи българи са поставили основите на всички необходими институции за функционирането и утвърждаването на българската
държавност. Тяхната далновидност проличава и в създаването
на българския военен флот на 12 август 1879 г. в гр. Русе като
жизненоважна държавна институция.
Целта на настоящия доклад е да се очертаят основните характеристики и организационни особености на Военноморските
сили на Р България, формирани по време на тяхната 140-годишна история. Без претенции за изчерпателност, чрез ретроспестивен преглед на важни за военния ни флот събития ще се опитам
да покажа ролята на военноморските ни сили като гарант за суверенитета и държавността на България.
12 август 1879 г. – началото
Вдигането на българския военноморски флаг на 13-те подарени от Русия кораби и катери на Дунавската флотилия има за
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цел не само да допринесе за увеличаване бойните способности
на младата българска войска, а също така да се даде ясна заявка за амбицията на нашата държава да декларира и отстоява
своя суверенитет в морските пространства и река Дунав. Изпреварвайки Сърбия, която по това време няма свой речен флот, и
изравнявайки се с Румъния в това отношение, България излиза
смело на международната сцена на дипломацията, икономиката
и търговския стокообмен, където достъпът до морските и речните пътища за комуникация е определящ фактор за просперитета на дадена нация. По този начин, още със своето създаване,
българският военен флот се развива не само като вид въоръжени
сили, защитаващ националния суверенитет, но и като държавна
институция, създаваща условия за икономически напредък на
България. Тези две функции – отбранителна и икономическа –
са общопризнати постулати във военноморската наука, които и
днес имат основополагаща роля при формулиране мисията на
българските ВМС „... да гарантират морския суверенитет на Р
България и защитават националните интереси в морските пространства...”.
Последващите години след вдигането на българския военноморски флаг в гр. Русе са белязани с усилена и целенасочена
организационна дейност, в резултат на което възникват и се развиват жизненоважни структури за пълноценното функциониране на военния ни флот. Създават се Флотският арсенал с кораборемонтни и корабостроителни възможности, Морското училище
и Машинната школа като предшественици на Висшето Военноморско училище, Хидрографската служба, Военноморският музей и Флотският духов оркестър. Това са военни формирования,
чиито горди наследници днес не само продължават да са органично свързани с ВМС на Р България, но и са утвърдени обществени институции, получили национално и международно
признание. По този начин още в зората на флотската ни летопис
се формира една актуална за всички времена черта на родните
ни ВМС, характеризиращи ги като ефективно функционираща и
цялостно завършена система от бойни, осигуряващи, логистични и образователни структури. В случая вече можем да говорим
за наша военноморска традиция да се полагат особени грижи за
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запазването не само на корабния състав, но и за хармоничното
развитие на всички органи и институции, съхраняващи миналото, осигуряващи настоящето и гарантиращи бъдещето на българските военноморски сили.
Военноморското образование
Сред този конгломерат от флотски институции особено
внимание заслужава военноморското образование. Причината за това е, че развиването на способността да се обучават и
образоват кадри за военния ни флот е доказателство за жизнеността на българските ВМС. Създаденото през 1881 г. в гр. Русе
Морско училище дава началото на една важна за България
флотска традиция – качествено морско образование на изключително високо ниво със световно признание. Вече 138 години
устойчиво е развитието на най-старото българско техническо
училище, което последователно носи имената Машинна школа, Унтерофицерска морска школа, Машинно морско училище,
Военноморско на Негово Величество училище, Висше народно
военноморско училище, за да се стигне до настоящото Висше
военноморско училище „Н.Й.Вапцаров”. Високотехнологичната учебна база, най-високата национална акредитационна оценка като висше учебно заведение, световно признатите дипломи,
световното лидерство в морското образование и наука, хилядите
възпитаници от цял свят – това са само някои черти на родната
ни флотска Алма Матер. Причините за завидното състояние на
родната военноморска наука днес са няколко. На първо място,
това е интегрираното обучение на кадри както за военния, така и
за гражданския флот, и прилагането на най-високите стандарти
на националното и световно висше образование. На второ място
може да се посочи тясното обвързване на теорията и практиката
чрез включването на обучаващите и обучаваните в ежедневната
дейност на флота и привличане на действащи флотски офицери
като преподаватели във военноморските училища и школи. И не
на последно място е необходимо да се отбележи, че обучението
на военноморски кадри в чужбина се разглежда не като алтернатива, а като допълваща съставка на родното ни морско образование, допринесла за признаването на дипломите на ВВМУ от
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Международната морска организация на ООН (IMO) още през
далечната 1960 г.
Бележити български военноморски офицери
Изключително важна характеристика за нашите ВМС е
фактът, че те успяват още от самото начало да постигнат и до
ден днешен да съхранят възможността да създават свои офицерски кадри, които да поемат умело в свои ръце съдбини не
само на родния ни флот, но и на Българската армия и българската държава. Непосредствено след знаменитата 1879 г. се формира един забележителен корпус от български военноморски
офицери, сред които са доайенът на българското морячество
кап. I р. Димитър Добрев, контраадмиралите Иван Вариклечков и Сава Иванов, кап. I р. Георги Славянов, кап. I р. Иван
Михайлов, кап. Iр. Георги Купов, кап. I р. Станчо Димитриев,
кап. II р. Коста Скутунов, кап.-лейт. Кирил Минков и много други. Тази плеяда от достойни българи, избрали да посветят себе
си на воинския дълг, като се отдадат на суровото ежедневие на
военноморската служба, израстват сред корабните екипажи на
Дунавската флотилия и Морската част като истински строители
на българските морски традиции. В трудните години на мирно
съзидание те успяват със завидна настойчивост и находчивост
да изградят, развият и съхранят военноморския ни флот, а в дни
на бран проявяват героизъм и талант на морски офицери.
Пет личностни качества са характерни за военноморския
офицерски корпус на България: високо общо и професионално
образование, умело прилагане на практика на овладените знания във военноморското дело, активна гражданска позиция,
пропагандиране на българската морска идея и отдаденост на
българското военноморско образование. Придобиването на тези
качества са плод както на личните усилия в морските образователни институции, но и в резултат на формирането на една
трайна и жива до днес традиция – българският военноморски
офицер да полага особени грижи за образованието и обучението си. Тези достойни българи са осъзнали, че за да се овладее
сложната материя на военноморското изкуство се изисква огромен обем специализирани знания, практически умения и не на
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последно място богата обща култура, включително и чуждоезикова. Необходимо е също така да се подчертае, че всичко казано
дотук важи не само за първопроходците, но за следвашите поколения флотски офицери включително и днес. Българските ВМС
са дали на България министър на отбраната, заместник-министри на отбраната, началник на отбраната, заместник-началници
на отбраната, депутати в Народното събрание, ръководители на
държавни структури, образователни и научни учреждения, представители в международни организации и други институции,
допринесли за издигането на световния имидж на България.
Дунавската флотилия в Сръбско-българската война
Скоро след своето създаване, на Дунавската флотилия, както и на Българската земска войска, се налага да премине през
своето първо бойно кръщение, участвайки в Сръбско-българската война – изпитание, което българските военни моряци преодоляват с чест. Неоценим е приносът на Дунавската фотилия
за успеха на героичната защита на Видинската крепост. Придадените миноноски и парни катери в подчинение на коменданта
на крепостта успяват да пленят два противникови плавателни
съда и да предотвратят възможността врагът да използва река
Дунав в свой интерес. Същевременно корабите на младия ни
военен флот осигуряват непрекъснати превози на личен състав
и доставки на боеприпаси и въоръжение. В тези бойни действия се отличава корабът „Голубчик” с иновативност, храброст и
висок боен дух по време на своите 45 курса до и от обсадената
крепост. В знак на признателност за проявеното мъжество, героят-защитник на Видин майор Атанас Узунов сваля своя орден
„За храброст” и го закача на гърдите на командира на кораба мичман Луцки. Така се ражда и най-важната флотска традиция – в
дни на бран военните моряци активно да се включват в защитата
на отечеството, давайки пример за родолюбие и саможертва.
Морска част във Варна
Необходимо е и да се отбележи, че независимо от проявената държавническа далновидност при създаването на Дунавската флотилия, развитието на военния ни флот често е белязан
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с прибързани и грешни политически позиции, поставящи под
въпрос неговото съществуване. Така например, при гласуването
на военен кредит в Народно събрание през 1896 г. представителят на Либералната партия Михаил Такев предлага да се закрие
българският военен флот, а през 1908 г. следвайки тесни партийни интереси депутатът Георги Карабашев от Демократичната партия иска флотът да бъде заличен от списъка на въоръжените сили. И в двата случая много скоро след изразяването на
тези позиции военнополитическата реалност доказва, че те са
погрешни. В първия случай благодарение на Дунавската флотилия, България успява да съхрани суверенитета на дунавските си
острови по време на румънско-българската криза през 1900 г., а
във втория случай атаката на миноносеца „Дръзки“ през 1912 г.
допринася за успеха на Балканската война. Налице са и други
примери, но по-важното в случая е изводът, че недооценяването
ролята и пренебрегването развитието на военноморските сили
водят до заплаха за националния суверенитет.
В този контекст трябва да се разглежда и преместването
на българския военен флот през 1897 г. на Черно море. Това е
важен държавен акт от национално значение по пътя към извоюване на пълната независимост на България. Чрез него и чрез
закупуването на мореходни кораби като крейсера „Надежда“ и
шестте миноносеца клас „Дръзки” се създават условия за защита на морския ни суверенитет. България чрез своя военен флот
се самоопределя като морска държава и демонстрира решимост,
че е готова да отстоява своите интереси в морските си пространства. Военноморските ни сили за пореден път изпълняват своята
икономическа функция, като тяхното преместване на море е съпроводено с истински бум в развитието на родните корабоплаване, корабостроене, кораборемонт, морска търговия и на пристанищната ни инфраструктура.
В последващите години на изпитания през войните за национално обединение в началото на XX в., българският военен
флот независимо от това, че винаги се изправя срещу превъзхождащ го противник, съумява да защити родните брегове.
През 1912 г. бреговата батарея на полковник Милко Железов не
позволява на крейсера „Меджидие” да подложи на артилерий90

ска бомбандировка град Варна, а портовата дружина на пристанище Балчик преотвратява стоварването на противников десант.
Безспорно атаката на отряда миноносци срещу крейсера „Хамидие“ се явява апогея на усилията на българските военни моряци
през Балканската война. Тази първа българска морска победа,
изкована от военния гений на кап.Iр. Димитър Добрев, изиграва решаваща роля за хода на военните действия. В критичния
момент, когато българската армия е спряна край Чаталджа, през
нощта на 7-ми срещу 8-ми ноември 1912 г. нашият флот нанася сериозен удар на многократно превъзхождащ го противник,
с което прекъсва военните превози по море за турската армия
и демонстрира решимостта на българите да воюват до победа.
Броени дни след това турското правителство подписва мирното
споразумение, с което де факто се признават резултатите от победоносния ход на българската армия.
Българските ВМС през Първата световна война
По време на Първата Световна война българските ВМС
отново показват, че тяхното съществуване далеч не е символично и вземат активно участие в бойните действия, реализирайки
напълно своята отбранителна функция. В периода 1915-1918 г.
се формират основните родове сили на флота. Макар и с импровизирани плавателни средства, Минната част на флота, формирайки първите ни миннозаградни сили, успешно изпълнява
задачите по предотвратяване на стоварването на противников
морски десант, защитата на Варна и противодействието на противниковите морски бомбардировки. Създадените противоминни сили, макар и с цената на тежки загуби като капитан-лейтенант Кирил Минков, не допускат блокирането на основните
пунктове и пристанища. През 1916 г. се основава военноморската ни авиация, а същата година се явява рождена и за подводното ни корабоплаване. Малко по-късно по време на морския бой
край Балчик, съвместното използване на бреговата артилерия,
хидропланите на флота и подводните сили доказва своята ефективност срещу превъзхождащ противник. Десантът в Балчик и
край Калиакра е страница първа в историята на десантните ни
сили, а в боя при с. Превели, Северна Добруджа портовата рота
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на флота действа като морска пехота, предотвратявайки пробив
на фронта.
От казаното дотук може да се обобщи, че военните години на практика доказват, че балансираното развитие на всички
родове сили на флота дава възможност на българските военни
моряци да защитят суверенитета и неприкосновеността на родните брегове.
Ньойският договор нанася тежък удар на българските ВМС
с наложената забрана България да притежава военен флот и военна авиация. Все пак формирането на Морската полицейска
служба позволява да се запази част от корабния състав. Най-голямото предизвикателство за флота е да се съхранят морските
кадри и да се поддържа тяхната морска компетентност. В тези
тежки години се проявява истинска изобретателност, като се
назначават морски офицери за капитани на търговски кораби
и на ръководни длъжности в областта на водния транспорт и
експлоатацията на пристанищата. На преден план отново излиза
икономическата функция на ВМС. Кадрите на флота дават сериозен принос в развитието на търговското корабоплаване чрез
участието си в успешното управление на държавното предприятие „Българско търговско параходно дружество“.
Българската морска идея
Флотските офицери осъзнават, че възстановяването на военноморските сили изисква сериозна просветителска дейност
сред българското общество относно ролята на флота, корабоплаването и морската търговия за развитието на родната ни икономика. Ражда се така наречаната „българска морска идея” – концепция, която има за цел да пропагандира огромното значение
на морето и речните пътища върху икономическия напредък и
просперитет на България. С цел реализиране на тази идея е основана културно-просветната организация „Български Народен
Морски Сговор“, чийто девиз „Към морето и Дунава – за напредък” говори достатъчно красноречиво за дейността на организацията, а военните моряци са нейното сърце и душа. Така се
формира и другата важна характеристика на нашите ВМС – организационното съзнание, че военният флот е неразделна част
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от морската общност на България, с обединяваща роля за защита на националните ни интереси. И до днес българското морячество и морският бизнес виждат в лицето на нашите ВМС
най-важния представител на морска България. Именно тази традиция помогна нееднократно в близкото минало да се реализират програми за обновяване на Военноморските ни сили и да се
избегне закриването и обезличаването на ВВМУ.
Сключеното Солунско споразумение през 1938 г. окончателно отхвърля клаузите на Ньойския договор и води до възстановяването на военния ни флот под формата първоначално
на Морска дивизия, а по-късно като Морски войски. Макар
отново да е значително ощетен в разпределението на военния
бюджет, българският военен флот придобива торпедни катери
клас „Люрсен” и „Пауерс”, миночистачни катери, водосамолети и усилва състава на бреговата артилерия. Заслужават уважение изобретателността на българските военноморски офицери в
усилията им да развият корабния състав, като изваждат потопената през Първата световна война немска подводница UB-45 и
се опитват да я възстановят. И независимо, че главно поради финансови ограничения с успех е увенчано само възстановяването
на двигателя и оръдието на подводницата, това е показателен
пример за характерната за българските военни моряци грижа за
поверените им кораби. По-късно тази особеност изиграва важна
роля при усвояването за рекордно кратки срокове на голямото
количество новопостъпила във флота материална част по време
на Студената война и многократното удължаване жизнения цикъл на корабната техника и въоръжение, позволило съхраняване
на цели родове сили.
Българските ВМС през Втората световна война
През Втората световна война българските Морски войски участват със своите Черноморски, Беломорски и Дунавски
флотове и новосъздадената Охридска патрулна група. Военните моряци на България отново съумяват да изпълнят достойно
дълга си към Родината, като гарантират с минни постановки
защитата на българските брегове, изпълняват патрулни задачи,
водят противоминни действия и осигуряват ескорта и защитата
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на морските превози по море. След влизането на България във
войната на страната на съюзниците, бойната дейност на флота
в борбата с минната опасност по река Дунав и в Черно море се
отличава с изключителна интензивност и напрежение на противоминните сили. Отличават се миночистачите „Кирил Попов”,
„Искър”, „Осъм”, „Цибър” и „Христо Ботев”, като последният
продължава и днес достойно да служи на българските ВМС като
базов буксир. Систематичните противоминни бойни действия,
при които срещата със смъртната опасност е ежедневие, продължават до 1948 г., като са унищожени хиляди морски и речни
мини. Отново благодарение на тези действия България изпълнява международния си ангажимент да гарантира безопасността на корабоплаването в свои води, а нашите моряци-миньори с
право избират за свой девиза „За чисти фарватери!”
ВМС в годините на Студената война
В годините на Студената война ВМС на България бележат значителен ръст. Държавата дава приоритет на въпросите,
свързани с отбраната, в резултат на което се увеличава корабният състав, получава се модерна за времето си бойна техника
и развитие получават всички родове сили на флота. В щабната
служба, подготовката на командирите и флотските подразделения, военното строителство, използването и управлението на
ВМС, изцяло се прилага научният подход. Българското морско
образование се сдобива със световно признание и се обогатява с
научно-изследователска и развойна дейност, която има широка
практическа приложимост. Възстановява се подводното плаване, усвоява се противокорабното и противовъздушното ракетно
оръжие, създават се морските специални сили, придобиват се
значителни способности за борба с подводници, разгръща се
ефективна система за логистично и бойно осигуряване и се изгражда ударната мощ на флота. Независимо, че периодът е белязан с политизиране на цялостната дейност на ВМС, необходимо
е да се отбележи, че по това време се утвърждават важни флотски традиции, които гарантират жизнеността на военноморските ни сили, като стриктното носене на корабната служба съгласно корабния устав, стремежът на екипажите към увеличаване
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дните за подготовка на море, постоянното надграждане на постигнатото ниво на практическата подготовка и силната връзка и
другарството между членовете на екипажите и бойните разчети.
ВМС в най-новата история
През 90-те години в България настъпват демократичните
промени, които поставят на дневен ред развитието на евро-атлантическата перспектива на страната ни. В годините на прехода и кандидатстването на България за член на НАТО и ЕС,
ВМС като част от Българската армия има за задача да установи
контакт и да спечели доверието на бъдещите съюзници. Основният инструмент за това се явява достигането на оперативна
съвместимост съгласно военните стандарти на НАТО. В тази област българските военни моряци с право си спечелват името на
първопроходци. Проявеният професионализъм на море, добрата езикова подготовка и бързото овладяване на новите техники,
тактики и процедури, които са характерни за ВМС на Р България през този период, получават признанието на партньори от
Алианса и са значителен принос за постигането на българското
членство в НАТО през 2004 г. и в ЕС през 2007 г.
Участие на ВМС в операции
Отличното представяне на българските кораби в десетки
съюзнически учения ежегодно в Черно и Средиземно морета, високото ниво на организираното всяка година от 1993 г. насам национално учение с международно участие „Бриз”, овладяването
и прилагането на оперативното планиране на НАТО от щабовете
на всички нива във ВМС доказват на практика, че българските
военни моряци могат не само пълноценно да участват в морски
операции на НАТО, но и да поемат командването и управлението на тези операции. Реален е и приносът на ВМС на Р България
към колективната отбрана. Като конкретен измерител за това е
тяхното участие с кораби в операциите на НАТО в Средиземно море ”Active Endeavour” ежегодно от 2004 г. до 2014 г., ”Sea
Guardian” също ежегодно от 2015 г. до днес, както и ”Unified
Protector” през 2009 г. край бреговете на Либия. Към това трябва
да добавим участието с офицери в операциите ”Ocean Shield”
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на НАТО и ”Atalanta” на ЕС в противодействие на пиратството край бреговете на Сомалия и операцията ”EURONAVFOR
MED/Sophia” на ЕС срещу нелегалната емиграция в Средиземно море. За пореден път в своята история ВМС на Р България
доказаха своята ефективност в изпълнение на отбранителната
си функция, проявявайки висока степен на адаптивност към новите измерения на националната отбрана в контекста на евроатлантическата система за колективна сигурност.
Перспективи за развитие
Независимо обаче от безспорните успехи в подготовката на
командирите, щабовете и екипажите, придобиването на нова корабна техника и съвременни комуникационни и бойни системи
се оказа ключов въпрос за постигането на оперативната съвместимост и поддържането на адекватни способности за изпълнение на задачи на море. Този факт бе отчетен от командването на
ВМС и близо две десетилетия приоритет в работата на щаба на
ВМС бе формулирането на изискванията и предприемането на
конкретни стъпки за придобиване на съвременни кораби, въоръжение и техника. В това отношение включването в състава на
българските ВМС на трите фрегати клас Е-71 и минния ловец
клас „Трипарти” представлява качествен преход в тактическото
и оперативно използване на корабните единици. На преден план
излиза исторически неколкократно доказаната даденост, че за да
изпълнят своите конституционни задължения, ВМС на Р България се нуждаят от балансиран и съвременен корабен състав,
а когато българските военни моряци разполагат с боеспособни
кораби, те винаги са успявали да защитят българското море и
родния бряг.
Това е една от многото причини реализирането на проекта за придобиване на многофункционалните модулни патрулни
кораби да се разглежда като национален приоритет. Фрегатите
Е-71 изиграха важна роля в развитието и запазването на отбранителните способности на флота, но запасът от десетина години
живот определя като нецелесъобразна пълната им модернизация, но пък прави наложително възстановяването на техническото състояние и на трите фрегати. Този факт и изчерпаният
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жизнен ресурс на трите патрулни кораби съветско производство
определят закупуването на двата нови патрулни кораби като
спешна необходимост, която няма алтернатива и не търпи отлагане. В противен случай България ще загуби способността
ефективно да защитава морския си суверенитет и да отстоява
националните си интереси на море, което ще има директни и
незабавни негативни икономически последици за благосъстоянието на българската държава. Необходимо е и да се отчете, че
разработената от ВМС концепция за използването на двата нови
кораба съвместно с възстановените три фрегати до придобиването на следващите патрулни кораби представлява балансирано
оперативно решение, съобразено с финансовите възможности
на нашата страна. Ако се отчете и изискването поне един от новите кораби да бъде построен в България, то реализирането на
приоритетния инвестиционен проект на ВМС наред със съществения принос към националната и колективна отбрана ще има и
директен положителен ефект върху българската икономика.
В настоящия момент, наред с безспорно най-важния за съдбините на българския военен флот проект за нови кораби, ВМС
на Р България полагат особени грижа за развитието на всички
родове бойни и осигуряващи сили. По този начин те остават
верни на разкритите до тук традиции, изградени през 140-годишната история на българското военно морячество. С въвеждането в строя и сертифицирането на минния ловец „Цибър”,
противоминните ни сили получиха така нужното попълнение.
Предстои закупуването на още два минни ловеца от Нидерландия. На дневен ред са активирането на центъра за сбор и поддържане на данни за противоминната обстановка и придобиването
на автономни противоминни апарати. ВМС притежават съвременна брегова система за наблюдение на морската обстановка,
която чрез добитата от сензорите и обменената с партньорите
от НАТО, с другите национални ведомства и в рамките на инициативата MARSUR на ЕС информация, осигурява надежден
контрол на морските пространства. С особено внимание се развиват морските специални сили, които вече разполагат с високоскоростни плавателни средства, отработили са възможността за
инфилтрация с авиация и е предвидено да получат ново оборуд97

ване и въоръжение. В началото на месец декември 2019 г. още
един вертолет ще попълни състава на военноморската ни авиация. На дневен ред е и завършването на инвестиционния проект
на НАТО за широколентова връзка кораб-бряг, който ще издигне
морските комуникации на ново ниво. Увенчаха се с успех и положените усилия на ВМС за разработване на мобилен модул за
подводни интервенции като този инвестиционен проект бе одобрен и включен във втория пакет на Постоянното структурирано
сътрудничество на ЕС.
В заключение
Българите са се съхранили като народ благодарение на таланта си да създават държава и да изграждат необходимите за
нейното функциониране институции. В резултат на този талант
преди 140 години нашите далновидни предци полагат основите
на нашите военноморски сили като опора на българската държавност – задача, която военните ни моряци изпълниха с чест.
Благодарение на своите изградени в години на изпитания традиции и морални ценности, военният флот на България доказва
ежедневно, че е и ще бъде в състояние да отстоява морския ни
суверенитет и да защитава родните брегове. Защото не случайно нашите деди са измервали величието на България по това на
колко морета е граничела.
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ПРАЗНИКЪТ ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ ПЛОВДИВ:
КАЛЕНДАР И ПРОМЯНА,
„11 МАй – ВТОРИ ВЕЛИКДЕН”
д-р Ирена Янчева, гр. Пловдив
Празниците на различните етнорелигиозни общности, както и общоградските празници през XVIII и ХIХ в. са свързани
главно с публичното пространство и време от една страна, а от
друга – със сакралното място и време. Те противостоят на профанното, делничното, рутинното, лишено от символни значения
измерение на всекидневието. Храмът, параклисът, манастирът
реализират за гражданите линейно-историческото, библейско
време на празнуване и съграждат постепенно специфични форми на общностна и личностна идентичност. Формите на празнуване винаги предполагат едно колективно участие и организираност, в преобладаващата си част предварително зададени.
Възрожденският град Пловдив съхранява старите традиционни
празници, чийто ритъм на време се споделя от църковната камбана и мюезина, заедно с които създава нови: „11 май”, посрещане на посланически делегации и настаняване на чуждестранни
консули, отбелязват се някои чествания от календара на европейските държави имащи свои дипломатически представителства
тук, тържествени прояви с еднократна значимост – откриване на
железопътната линия (ЖП гара Пловдив) и др. Възрожденските
нововъведения в празничния календар от втората и третата четвърт на ХIХ в. се превръщат в традиция за териториалния обхват
и периода на съществуване на автономната провинция Източна
Румелия (1878 – 1885 г.) от една страна, а от друга – за всички българи в национален аспект. Тържествата запазват своите
наименования, конкретни дни, участници, структура, необходимост, актуалност, функции, етнообединителни характеристики
и през XX в. Новите празници, настъпили през ХIХ в., са едни
от най-верните показатели за новите икономически и социалнопсихологически промени в градското общество. Техни инициатори и носители са християнските общности – българи и гърци.
Откритата в Пловдив българска мъжка светска гимназия
през 1850 г. приема за свой патрон името „Св. Кирил и Методий”.
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Народната памет възприема имената на светците като създатели
на старобългарската азбука, свързва през вековете техните образи с нейното утвърждаване. Светите братя Кирил и Методий извършват огромна просветителска и мисионерска дейност. Значението, което имат светите братя за културното самоопределение
на българите, обяснява широко разпространения култ към тях
по нашите земи през Средновековието и Възраждането. Първото широко навлизане на националните светци в монументалната
живопис на страната и в сборните историко-разказвателни икони, виждаме в Зографския манастир в Атон, след това в параклиса „Архангелски събор” в Рилския манастир и в притвора на
църквата в Троянския манастир – 40-те години на ХIХ в. През
средата и втората половина на ХIХ в. върху изображенията на
св. св. Кирил и Методий работят най-ярките представители на
българското възрожденско изкуство: Захари Зограф, Станислав
Доспевски, Николай Павлович, Георги Данчов – стенописи от
Араповския манастир, Христо Цокев.
Българската интелигенция от Пловдив приемат светците
Кирил и Методий за свои покровители и закрилници през 1850 г.
Учители и ученици черпят от техния жизнен път и висока нравственост. Православният религиозен култ намира място в колежанската атмосфера. „Слово”, изказано от Найден Геров в началото на изпитанието в Българското епархийско училище „Св.
Кирил и Методий” в Пловдив, завършва със следното упование:
„Дано Бог, с молитва от покровители на училището „Св. Кирила
и Методия” да помогне да се устрои всичко, както е потребно
за общата полза. Да бъде!” Всяка неделя учениците посещават
колективно църквата „Св. Богородица”, където присъстват на
празничните литургии. Това укрепва вярата им, сплотява българската народност в града.
От 1856 г. в сградата на гимназията се намира иконата на
св. братя. Още тук нейните възпитаници могат да изразяват
почитанието си. Православната религия не нарушава с нищо
светския образователен процес. Те са обвързани взаимно. Ученици и преподаватели чувстват вътрешна необходимост от каноничните образи на двамата равноапостоли. Това е една от
характеристиките на градското ренесансово общество. Старата
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традиция се обогатява и съжителства успоредно с актуални за
новото време ценности. Религията се доближава до професионалните светски среди. Търсейки упование в своя патрон, бъдещите учители и техните преподаватели възприемат определени
непреходни ценности и норми на поведение. Новите функции
на училищата и колежите се свързват със старите форми на изказ. Примери за почитания на светци-покровители в Пловдив
са и Елинския гимназион – „Три светители”, честван на 30-ти
януари с черковна служба и водосвет; „Българското девическо
светско училище” с патронен празник на Благовещение, което е
своеобразна препратка към християнската Дева Мария (присно
дева – вечно). Богородица става едновременно покровителка, закрилница и духовна величина, която учащите трябва да следват
като пример в своето обучение и възпитание. Тези факти с нищо
не изменят светския дух и атмосфера в учебните заведения и не
противоречат на новите просвещенски тенденции през ХIХ в. в
Пловдив.
Сродни традиции са характерни не само за учебните заведения от централната част на Европейска Турция. Участието в
ежеседмични неделни богослужебни практики и разучаването
на Светото писание са били задължителни за възпитаниците на
Роберт колеж – американският лицей в Цариград. В неделя поголямата част на деня е била посветена на служене на Бога: учениците от всички православни вероизповедания са присъствали
на утринната и вечерна молитва и проповед с духовни песни –
проповедници били учителите, а след обяд те се включвали в
библейски класове – четене и тълкуване на текстове от Стария
и Новия завет с помощта на учител. Тези процеси не намаляват
значението на преподаваната академична наука, както и усвояването на нови знания през ХIХ в.
Веднага след избора на име – патрон за Пловдивското
епархийско училище през учебната 1850/51 г., неговият главен
учител Найден Геров и неговият благодетел д-р Стоян Чомаков
поръчват икона с лика на светците, след което празнуването на
11 май става ежегодно. До 1856/57 г. празникът носи училищен
и съсловен характер. Инициативата за него, изборът на времето,
светците, мястото и почитанията е решение на интелигенцията
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от градския социум. Събитието протича изцяло на светска територия, изпълнителите са светски лица – колежани и преподаватели. Поради липса на българско богослужение в Пловдивските
храмове, религиозните ритуални практики пред иконата на светите братя се извършват в самата училищна сграда. Празникът
възниква в гимназията, но същевременно инициаторите имат
намерения да утвърждават делото на Кирил и Методи в българското съзнание и да определят деня за честване на българската
просвета и култура въобще. Целта на участниците е да намерят
принципи за консолидация и сцепление сред българската общност в града. Като възкресяват миналото и създават необходимата актуалност в сегашността, те желаят да открият истински
светли примери за подражание, натоварени с реално историческо съществуване, висока нравственост и себеотрицание.
Духовенството се явява за първи път на празника през
1856/1857 г.: тогава според Найден Геров се е светила вода и се
е произнесло първото слово от учителя Костадин Геров. През
1857 г. учениците изпълняват няколко църковни песнопения
пред иконата на патрона и посвещават деня 11 май на благоговейно възпоминание за началото на българската книжнина и на
народното просвещение.
Раждането на празника е дело първоначално на българските интелектуални среди. Към тези социо-професионални
съсловия впоследствие се присъединява част от духовния клир.
Те задават местата и направляват действията на тържеството,
определят параметрите на естествения ход за неговото развитие : това е градското линейноисторическо време и публичното
пространство с неговите възлови институции, съсредоточени в
централната част – храм, гимназия и по-главни улици. Духът
на празника „11 май” е неимоверно свързан с микроклимата
на града, където пребивават неговите главни движещи сили и
евентуални бъдещи съмишленици. През 1857 г. в книгата „Месецослов”, издадена от Българското книжовно дружество в Цариград, срещу датата 11 май вече е напечатано: „Свети Кирил
и Методий, българските кръстители”, а на 5 май същата година
епископ Поликарп обявява от амвона, че на 11 май ще се чества
за първи път тяхната памет.
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Пловдивските интелектуалци и просветители в лицето на
Йоаким Груев обнародват призив за всенародно честване на 11
май в Българския възрожденски периодичен печат, с намерение
да бъдат привлечени повече и по-разнородни съсловия от българския народ: занаятчии, търговци и др., за да се получи помноголюден и по-тържествен празник, за да заяви българската
общност своето право на самостойно и равнопоставено спрямо
другите общности съществуване в Европейска Турция. Йоаким
Груев споделя в мемоарите си: „На 16 април 1858 г. аз написах
и обнародвах в „Цариградски вестник” една покана, с която напомних за тоя забравен народен празник и подсетих, че народен
дълг ни е да почитаме и славим паметта на нашите първоучители. Тая покана подкрепена с частни мои писма до мои приятели,
околни учители, намери благоприятен прием и на 11 май 1858 г.
се отпразнува в Пловдив и в няколко общини като училищен
празник.” Постепенно територията се разраства. Изпълнителите
осъзнават, че приемат едно високоблагородно дело в наследство
от своите предци, което трябва да съхраняват, опазват и доразвиват. Анонимна статия на очевидец от „Цариградски вестник”
1859 г. описва как българската гимназия прославя паметта на
своите светии-покровители с великолепно тържество.
Празникът съчетава в себе си две начала: религиозно и
светско. Религиозното, в унисон с православния канон, винаги заема първа позиция в общата структура на протичане. То
включва тържествена литургия в църква, водосвет в сградата на
училището. Освен при литургията, в ритуалите за освещаване
на мястото с вода църквата има запазен периметър на действие.
Извършителите – духовни лица, стават посредници между Божествената сила и хората чрез поръсване светена вода на миряни, икони, помещения, предмети за здраве, успех, благополучие,
благоденствие. Светското начало съдържа слова, речи, произнесени от учители и посветени на двамата братя, техните последователи, българската книга, значението на езика и познанието за
всенародния напредък. Поканени са високопоставени български
и чуждестранни гости – кметове, посланици и др. Социалната
характеристика на присъстващите е разнообразна. Отделните ритуални практики – светска и религиозна, имат свои прос103

транства и време на проява. Част от религиозното, проведено
на светско място, бележи главния преход от едното начало към
другото: водосвет в Епархийското училище.
Множеството от граждани, което се намира рано сутрин в
църквата, не се разотива след приключване на службата, а образува шествие. То съпровожда целия ритуал на тържеството до
неговия край, който приключва на обяд или в часовете на ранния
следобед. Правилата, изграждащи неделната проповед в храма
пред миряните, кореспондират с изискването и разбиранията за
приличие, отнасящи се до начина на изказване. Те се състоят от
подходяща аргументация, патос, убедителност, непосредствено
влияние оказва колективният възприемател. Речта се поднася с
конкретен, ясен, точен, достъпен, разбираем стил, успоредно с
което се въздейства мигновено и дълбинно психологически върху аудиторията. Така произнесеното слово или реч от главните
учители (Йоаким Груев, Д. Славиди) се родее с някои средновековни жанрове по отношение на своя произход, композиция,
стилистика: житие, надгробно слово, похвално слово. Някои от
старите форми на изказ са натоварени с нови акценти. Преките влияния постъпват посредством действащия от столетия без
прекъсване източноправославен ритуал. Житийните разкази за
светите братя навлизат в симбиоза със словото, проповедта и
поучението, за да бъдат подчинени на новия възрожденски градски социум.
Именно през третата четвърт на XIX в. празникът спомага
много, за да се възбуди народът по черковния въпрос; той става символ на българския протест против гръцкото духовенство.
Гръцката общност от Пловдив не споделя тържеството и най-вече извършеното богослужение на български език. То напуска демонстративно града или остава по домовете си, за голяма част от
нея това е обикновен делничен работен ден. Ритуалното слово,
новото самочувствие на българската общност и утвърждаващите се позиции на нейните лидери се превръщат в обект на конфронтация между двете православни групи. Елините проявяват
открито неприемане, несъгласие, непризнаване на българското
честване, което достига до презрение и фанатизъм. Празникът
е верен показател за междуобщностните им взаимоотношения.
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Той едновременно е повод и първопричина за проблемната комуникация между тях в града.
Тържеството в училището се ознаменува и от появата след
специални покани на местния високопоставен светски елит
от чуждестранни консули и драгомани – елински, австрийски,
френски, руски. Европейските дипломати заедно с представителите на главните общини от епархията приобщават празника
към християнския и европейския календар. Тяхната съпричастност, множеството участници от областта, които идват в града
специално за празника и разрастването на честванията в редица други градове извън Пловдивския санджак, където има компактни български етнически общности извеждат празника на
пловдивските българи и 11 май от изолация. От 1859 – 1860 г.
празнуването става всенародно, с приповдигнато, радостно чувство. По време на честването на светците народностния облик
на града се променя. Общото множество на придошлите е вече
толкова голямо, че не може да бъде побрано в храма и целият
двор остава пълен с хора. Денят 11 май се възприема от нашите възрожденци като „велик празник у българския свят”, като
„празник на българските първоучители – свети и велики човеци”, чиято памет и прослава е чест и дълг за всеки гражданин.
Той започва да придобива характеристики на „възхитително
и утешително зрелище”, „светло и радостно тържество”, чрез
неговите прояви народностното самосъзнание се пробужда все
повече и българизмът в града набира нови сили. Нашите сънародници открито започват да манифестират своята личностна,
общностна и етнична принадлежност.
През 1860 г. празникът следва своята първоначална пространствено-времева структура. Бляскавото празнуване започва
през 1860 г. в Пловдив, когато градът се сдобива с българска
църква. На 11 май след тържествената Божествена литургия в
храма „Св. Богородица” духовенството – епископ Еритрон с
всичките български свещеници в града, придружени от ученици
и от народ с литии отива в училището, където след водосвет и
обикновен молебен учителят г-н Йоаким Груев изрича слово –
поучителна реч с обяснения за значението на празника. По обед
изявени българи с челядта си и учениците прекарват деня с пес105

ни и веселби на едно избрано място извън града. В обществения
молебен миряни и духовници заедно молят Бога за милост и Му
благодарят за оказаните им благодеяния. Православният канон
определя храма като място за извършване на молебена, но желанието на вярващите е той да бъде изнесен извън неговото традиционно пространство.
Произнесеното слово заема централно място при повечето
репортажни разкази в периодичния печат или в спомените на
очевидците. Като съдържание и въздействие, то оставя дълбоки
следи в съзнанието и паметта на възприемателите. Обвързано
със съдържанието на празника, достъпно за хора от различни
възрасти, съсловия, професии, близко по своята жанрова структура до проповедта, то винаги се изпълнява от професионалист – учител, който е запознат с делото на равноапостолите,
риторичния стил, притежава необходимата филологическа или
историческа подготовка. Възрожденският интелигент не си позволява изричането на лозунги, празни клишета, не се занимава
с агитация. Той съумява да овладее и контролира аудиторията с
прецизни факти, точни аргументи и допустима емоционалност,
които образуват една хармонична сплав. Тази традиция се съхранява и през първата половина на ХХ в. Причината се корени в
характера на 11 май: всенародно тържество, което не обслужва
интересите на никакви политически, социални, икономически
или други организации. То изразява духовната сила на българите. Честването се реализира в синхронно време с основаването и просперитета на гимназията „Св. Кирил и Методий”, с
извоюваното богослужение на роден език в „Св. Богородица”,
с отделянето и уредбата на самостоятелна българска община, с
учредяването на Българската екзархия през 1870 г. и с все понастъпващото разцепление между двете православни общности
в Пловдив. Осъществяват се взаимни влияния както в градски,
така и в национален мащаб, но 11 май запазва своята относителна самостойност, подпомагайки самоопределението на българите и оформянето на тяхната етнична идентификация.
През 1860 г., на 11 май, в гимназията „Св. Кирил и Методий” се организира първата изложба – портретна живопис. Тази
културна проява в деня на празника, в която участва първия в
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отечеството художник-живописец г-н Станислав Доспевски,
поставя началото на една бъдеща традиция.
През 60-те и 70-те години на ХIХ в. честванията за 11 май се
утвърждават окончателно като национални по всички български
земи, особено там, където са налице училища и храмове с патрони-покровители светите братя. Самият Йоаким Груев съобщава
в мемоарите си, че от училищен,какъвто е бил в началото, той
достига позиция на всеобщ народен Великден – „Втори Великден”. Българският възрожденски периодичен печат продължава
да отделя голямо внимание на ежегодно изпращаните кореспонденции от Пловдив и другите градове за това как се провеждат
тържествата. Частите на ритуалните практики се спазват строго
по време, пространство, извършители и участници. Пловдивчани създават празничен регламент, който се превръща в норма за
всички останали. Преди тържествената литургия, изпълнена на
български език в българската черква „Св. Богородица”, още на
10 май вечерта иконата на св. Кирил и св. Методий се занася в
църквата, а на сутринта се връща обратно в училището с литийно шествие и тропар, гл. 4. Стичането на множество хора в деня
на 11 май не създава впечатление за хаос, тълпа, дезорганизираност. Всеки участник има предварително определена позиция
според длъжностите и професията си в социалната йерархия.
Интелигенцията и духовенството запазват своите приоритети.
Постепенно в честванията започва да навлиза нов момент,
който се оформя като самостоятелен след църковно-религиозния и светския. Той може да се определи като фолклорен по съдържание и място на извършване. Неговото време на протичане
е винаги след обед в покрайнините на Пловдив: с песни, слова,
игри и веселия на полето край Мараша до късна вечер, на място
близо край града и река Марица – Еди Кардаш, до хаджи Амзовото островче. Основната инициатива за този вид деятелност
взима Главното училище и всички, които са имали куража да се
наричат българи и българки..
Празникът се отбелязва и от всички български възрожденски градски колонии в чужбина. В тази насока могат да се проследят връзките между Пловдив и другите градски центрове на
Балканския полуостров. Емиграционните общности съхраняват
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духа и патоса на събитието, успоредно с което променят частично пространствените координати на тържеството: от средата
на 60-те години на ХIХ в. читалището започва да организира
чествания на деня на светите братя Кирил и Методий. Топосът
на новата модерна институция се превръща постепенно в представително лице за болшинството от българските емигрантски
колонии. Заедно с храма то поема възлови части от тържественото почитание паметта на славянските апостоли, нашите първоучители и просветители.
По време на първото честване в Букурещ на 11 май в читалищната сграда се извършва рано сутрин водосвет, на който
присъства официално Негово Превъзходителство посланикът
на Сърбия.. Той, както и нашите родолюбиви съотечественици
изричат по едно празнично слово. Празничното време съсредоточава всички членове на общността, без разлика на възраст, пол
и съсловие, в едно изцяло публично пространство, където освен
строгата тържественост, фиксирания етикет, жест и костюм, намира изява радостта от чувството на заедност, нелишено от показност, веселието, възможността за свободно общение и родолюбива емоционалност, удовлетворението от принадлежността
към българската нация.
През този период замират търговските, занаятчийските,
предприемаческите, учебните дейности, финансовите операции,
опустяват частните домове и колониите в цялост се събират на
определено място – читалището. Читалищните институции се
развиват в унисон с духа на празника 11 май. Именно тук всеки
емигрант може да утеши и развесели душата си в чуждата земя,
да чуе и научи нещо полезно за себе си и за народа си, да получи насърчение за бъдещите предприятия на своето отечество;
да опознае страданията на сънародниците си. Тези проявления
се реализират не само чрез ежегодните или юбилейни чествания, но и от преките наименования на институциите: „Братска
любов” – читалище на букурещките българи. Великолепието на
празненствата изгражда някои устойчиви звена от произтичащите събития, извършвани в характерна последователност: а) почитание на всички спомоществователи и любители с покани; б)
след литургията в храма множеството се стича на водосвет в
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читалищния салон, отслужен от висшия църковен клир на български език – възможно е на 11 май да бъде в училището; в)
украсени икони на Св. Кирил и Методий с цветя и варакосани
венци, знамена (в Букурещ – българско, сръбско и влашко), портрет на Негово Височество (в Букурещ – Карл I); г) тържествено витиевато слово в риторичен стил, изречено от учител или
ученик (гимназист, колежанин, студент), чийто изказ е рамкиран от молитвени упования за благополучие на общността
и на целия български народ пред Бога, а неговата съдържателна сърцевина обхваща дейността и ползата от читалището
по пътя на спасителното просвещение, повик за откриване на
други учебни заведения – морална и нравствена помощ, която е
богоугодно задължение на всеки българин осъзнал себе си като
родолюбец и християнин, мисли върху живота, трудовете и заслугите на Кирил и Методий – издигнати в примери за продължение; д) дарителска помощ от присъстващите; е) угощение,
в което взимат участие млади и стари..Силата на сакралното е
призована при някои елементи с убеждение в нейната закрила,
покровителство, защитно-предпазни функции и успешен край
за всички начинания.
Предоставянето на колективна празнична гозба в читалищния салон по случай 11 май, се съхранява в по-голяма степен
сред нашите колонии в чужбина, отколкото във вътрешността
на страната. Мястото и празничната обедна трапеза подпомагат
сплотяването, по-пълното сцепление на групата, засилват общуването между нейните членове. Именно тук се осъществяват
пълноценните социални контакти от стари и нови във времето
емигранти, хора от различни възрастови поколения или професии, чиято комуникация често не е била предмет на тяхното
всекидневие. Тези пространствено-времеви координати обединяват българите, концентрирани демографски в една махала с
другите сънародници от близките райони в околността. Споделят се общи идеи, близки намерения, сродни инициативи извън
официалния етикет, придружени от празнична емоционалност
и хармония заедно с традиционните български храни, питиета, музика, танци. Европейски усвоените норми на поведение
не изключват докрай изявата на някои исконни етнични белези:
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изиграването на хоро, неизменното присъствие на вино и ракия
върху трапезата и др. Отделната личност показва себе си или
своето семейство, ако има такова, за оценка пред очите на множество възприематели, успоредно с което тя е прецизно наблюдавана. Обсъжданията понякога преминават в клюка или мълва.
Колективната цялост не допуска тайни. Тя постоянно разгадава
и се опитва да канализира информация, да контролира и консолидира. Подобно празнуване се развива в Перущица през 1874 г.
Въпреки настъпилите промени през 60-те и 70-те години
на ХIХ в., в българските възрожденски градски колонии денят
11 май приема в повечето случаи създадения от пловдивчани
регламент за празнуване. Тържествата в Браила, Измир, Цариград, Измаил, Текирдаг, Букурещ, Крайова, Болград, Плоещ и
др. се реализират в главните пространствено-времеви измерения така, както те са структурирани по-рано от техните сънародници: а) литургия в храма; б) иконопочитания; в) водосвет;
г) присъствие на цялата българска общност, високопоставен
дипломатически елит, гости от съседните славянски общности; д) произнесено слово от интелигент; е) хорови песнопения; ж) благотворителни дарителски акции – театър и др.;
з) колективни събирания за обед или вечеря придружени с музика, песни, танци и веселие.
Тържествата за 11 май започват да се придружават от специфична търговска реклама, която цели масови продажби на
ликовете на двамата светци. Книгоиздателството на Христо Г.
Данов съобщава, че разполага с изображения на св.Кирил и Методий през 1869, 1870 г. и др. Ликовете намират добър прием
сред българското население.
В периодичното издание на Христо Г Данов „Летоструй
или домашен календар с 25 изображения за проста година
1869 г.” към откритата рубрика „Нашето огледалце за тая 1869 г.
или Истински отговори на няколко от многото живи питания у
нас си” започва принципна дискусия, която касае изпълнението
на празничния ритуал в неговите три съставни части: „Как и с
що прославяме ние празника на нашите светли учители, просветители и равноапостоли Кирил и Методий?” Отрицание сред
просвещенските деятели предизвикват прекомерните фолклор110

ни чествания в най-накрая след храма и училището – колективно ядене, пиене, народни песни и хора, веселби в околността
на града. Авторът на статията е против подобни „рекорди” да
стават предмет на дописки до пресата, „храна” за хвалби и надпревара. Той допуска поради незнание някои селища да празнуват по този начин. Регламентът за 11 май е създаден в Пловдив,
утвърден и разпространен от пловдивските българи. Останалите
наши сънародници трябва да се учат от тях. Определили веднъж
религиозен канон и светски правила, които съответстват по дух
на светите равноапостоли, пловдивчани трябва да не отстъпват
от тях, да не извършват неподобаващи дела, да се вслушват постоянно в напътствията на своя елит.
Препиването, преяждането, танците, фотографирането,
фалшивото съревнование и самочувствие се окачествяват като
„съвсем детински за срам и за смях работи, а не за похвала”.
Може да се предположи, че зад анонимния автор се крие духовно лице или интелектуалец. Принципите на поведение, които предлага свещеникът или учителят, възраждат и осъвременяват книжовната, творческата, учителската и мисионерската
работа на Кирил и Методий в новата епоха. Днешните българи
трябва да бъдат достойни потомци на предците си, да черпят
сили и мъдрост от тях, да ги следват безотказно като примери за подражание. Събитията в Пловдив са отправна точка за
анализи, но по-далечна цел са просвещението и напътствията
към целия български народ, който се нуждае от житейска зрялост. Пловдивските интелигенти извеждат няколко принципа на
действие, превръщайки ги в необходими норми за всеки член от
общността: да се основават дружества, за да послужат на народното просвещение с образователна, благотворителна, културна и творческа цел. Достойната прослава паметта на св. просветители изисква стремеж към пряко наподобяване на техните
дела в следните аспекти: „поддържане на училище; отваряне
на училище там, където го няма; откриване на девическо училище, може и в частен дом; отваряне на читалище; съставяне
на обща книжарница; подпомагане на сиромашки деца в наука;
подаряване на някой вестник или годишен абонамент за него,
където е нужно и др.”
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Няколко основни характеристики на 11 май изпъкват на
преден план: публичност, масовост, разнородни форми на личностна, общностна и етнична идентичност посредством говоримия българския език, православния ритуал, топосите на храма,
училището или в частни случаи читалището, литийното шествие, всеобщото веселие.
В посока към постигане не хармония и утвърждаване на позитивното начало в празника съществена роля изиграват новите
образователни и културни институции: гимназия, читалище, театър, клубове, неделни училища от една страна, а от друга – новите форми за разпространение на знанието, науката всеобщото
просвещение, комуникацията между хората – печатната книга,
вестникът, железницата, корабите, урбанизацията.
В общоградското и всенародно масово празнуване на 11 май
остава до края на ХIХ в. и през първата половина на ХХ в. не
вземат участие гръцките етнични общности от Пловдив и целия Балкански полуостров. През 1870 г. тържественото честване
деня на Кирил и Методий в Пловдив не е било прието от гърците; в този аспект малко преди това Петко Р. Славейков публикува
мнение на пловдивски гражданин: „лукава и народоубийствена
политика на гръцката патриаршия към нас българите... Мерките
против нас тайно се коват и коварно се налагат”. Историческият
факт, че българите имат свое самостоятелно място сред другите
народи, свой облик и свой дял в световната култура се оказва
практически неприемлив за гърците, останали в плен на себеподобието, тенденциозността и чувството за превъзходство.
Празникът изпълнява няколко главни функции през ХIХ в.,
създадени сред пловдивския градски социум, придобили постепенно всенароден характер, част от които действат и през ХХ в.:
социални, психологически, религиозни, идентификационни.
Празникът 11 май носи в себе си организираност – зададени координати за действие във времето и пространството от църквата, училището, интелигенцията и спонтанност – споделена трапеза – храна, питиета, музика, песни и танци. Те се реализират
една след друга в последователност, без противоречия и в пълна
хармония.
През 1881 г. българо-католическата община в Пловдив
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празнува за първи път деня на народните просветители и равноапостоли Св. Кирил и Методий. Оттук нататък общността на
българите католици отбелязва 11 м а й най-тържествено всяка
година. Постепенно той придобива акценти и като ден на българската просвета и култура. Именно тогава, в началото на 80-те
години на ХIХ в., празникът достига още по-голяма масовост,
тържественост – заедно с останалите български средища от областта и от новоосвободените земи на Княжеството. Създават се
комитети и комисии, които поемат инициативата да организират
официалната част: напр. Опълченското дружество, пловдивските учители и др. Те публикуват в периодичния печат свои съобщения, възвания, програми относно реда, местата и начините
за празнуване. Чрез вестника, чийто център на издаване е вече
в Пловдив, а не в Цариград, Белград, Букурещ, Браила и т.н., се
постига по-добра съгласуваност между различните съсловия от
гражданството, по-широк отзвук и гласност. Виждайки предварително напечатаната и разграфена по часове програма за честването, всеки пловдивчанин може да избира мястото и времето
за своето участие. Подобни публикации се появяват и за други
празници: „Деня на освобождението на Пловдив”, „11 август –
защитата на Шипка”, юбилеи за Христо Ботев, за Любен Каравелов, „1000-годишнината от смъртта на Методий (885 – 1885 г.)”,
„Деня на Хаджи Димитър” и др. Вестниците публикуват множество дописки, телеграми, разкази на очевидци за бляскаво празнуване, оригинално произнесени слова и речи.
Големият градски център утвърждава позициите си на място, където се раждат и развиват новите видове празничност. Заедно с това честванията изявяват общонационален характер.
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КИРИЛ ФИЛОСОФ ОТ КАПАДОКИЯ –
ЗАБРАВЕНИЯТ СЪЗДАТЕЛ НА КИРИЛИЦАТА
Петко Добрев, гр. Силистра
За кирилицата има изписани хиляди страници и още толкова за братята от Солун. Наложено е мнението, че Константин и
Методий измислили за славяните глаголицата, а техните ученици наложили в България кирилицата. Като продължение, същите създали славянския литературен език на базата на старобългарския език, който изчезващите прабългари използвали и т.н.
Тези твърдения по своята същност представляват исторически
манипулации.
Използвайки сведенията в „Българския апокрифен летопис”, може да се направи извод, че заселването на българи на
Балканите започва по заръка на император Зенон през 486 г.
Българите, водени от императорския пратеник използват старите римски пътна, селищна и укрепителна мрежи. Използвали са
пътя Виа Милитарис. Преминавайки Дунав до Белград, българите стигат до Ниш и от там продължават към Солун. Територията от Белград до Солун е първата българска земя на Балканите,
която е наречена Карвунската. Не е случаен фактът, че Василий
Втори Българоубиец нарича именно тази административна област България.1 През по-късен период в Онгъла се заселват и
българите, водени от Аспарух. Срещу тях през 678 г. Константин Погонат тръгнал на поход. В резултат на това българският
крал Батоя обаче с българи от Карвунската земя потеглил срещу
Константинопол и принудил Константин Погонат да се върне в
столицата си. След това той преместил столицата в Охрид.
„В 678 г. се вдигнал отново силният и благополучен крал
Батоя, тръгнал с голяма сила към Цариград във времето на шестия събор и направил цар Константина свой данъкоплатец за
много време. Взел от гърците цялата Охридска земя и поставил

Добрев, Петко. Историята на българите в Европа (V-X век) през погледа на исторически извори от български произход. Второ преработено и допълнено издание. С., 2017, с. 33-67.
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в Охрид кралския престол”.2
През 703 г. българите живеещи в Карвунската земя между
Белград и Охрид приемат християнството. За това покръстване
пишат не само Паисий и йеросхимонах Спиридон, но много западни хронисти. Първият български владетел покръстил българи е Тривелий, който поради този факт е канонизиран за светец.3
Духовникът, който извършил кръщението на българите
през 703 г., е Кирил Философ от Кападокия, който сам свидетелства за това в написаното от него „Слово от Кирил Философ как
покръсти българите”. Абсолютно нелогично този исторически
извор бе преименуван в „Солунска легенда” и то при положение, че нито един от четирите познати до днес преписа не е намерен в Солун.
„Роден съм в Кападокия и се учих в Дамаск. И веднъж, когато бях в църквата на великата Александрийска патриаршия,
чух отправен към мен от олтара глас, казвайки ми: „Кириле, Кириле, иди в обширната земя и сред славянските народи, наречени българи, защото господ те е определил да ги покръстиш и да
им дадеш закон”. Аз се наскърбих много, защото не знаех къде
се намира българската земя. Тогава отидох в Кипър, но като не
чух нито дума за българската земя, поисках да се завърна. Обаче се побоях да не стана като пророк Йона, и отидох в Крит.
И тук ми казаха: „Иди в град Солун”. И аз отидох и се явих
при митрополит Йоан. И когато му разказах, той ми се присмя
и ми рече: „О, безумни старче, българите са човекоядци и ще те
изядат”. Тогава излязох на пазара и чух българи да разговарят. И
сърцето ми така се уплаши, че бях като в ад и тъмнина. И един
ден, в света неделя, излязох из църквата и седнах на мрамора
замислен и натъжен. Тогава видях и гълъб, който говореше и
носеше в устата си вързоп смокинови пръчки, двойно привързани. Той ги хвърли в скута ми, аз ги прочетох и намерих, че са
32. Турих ги в пазвата си и ги занесох на митрополита. Тогава
те се скриха в тялото ми и аз забравих гръцки език. И когато
митрополитът изпрати да ме поканят на трапезата, аз не разби2
3

Паисий Хилендарски.Славяно-българска история. С.,1979, с. 45.
пак там, с. 47.
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рах какво ми приказва по гръцки. Тогава всички се събраха и ми
се чудеха. Също така те ме и скриха. Чуха и българите за мене.
И великият княз Десимир Моравски, Радивой, княз Преславски
и всичките български князе се събраха около Солун и воюваха
срещу Солун три години, проливайки много кръв. И говореха:
„Дайте ни човека, когото Бог ни е изпратил!” Тогава ме дадоха.
Българите ме взеха с голяма радост и ме заведоха в град Равен
на река Брегалница. Аз им създадох 32 букви. Аз ги учих малко, а те сами много постигнаха. Те, каза Господ, ще предадат на
Бога православната вяра и християнството”.4
От изнесеното съдържание на цитирания извор става ясно,
че духовникът, който пръв ни покръства през 703 г. и е създател на азбуката ни, е роден в Кападокия. Учил е в Дамаск. След
това е бил в църквата на Александрийската патриаршия. По това
време трябва да се отбележи, че както Дамаск, така и Александрия са част от Омаядския халифат. Халиф е Абд ал-Малик ибн
Маруан. Византия се управлява от Тиберий III Апсимар, но той
няма власт над териториите, контролирани от Антиохската и
Александрийската патриаршия.
Възможно е Александрийският Патриарх, с цел разширение на влиянието си, да е натоварил Кирил със задача да опита
да покръсти българите. Не е изключено обаче и самите българи
да са потърсили Александрийската патриаршия с цел покръстване и Кирил да е бил натоварен с тази задача. Към 703 г. в Карвунската земя или бившата провинция Илирик действа Първа
Юстиниана. Тя е позната още като архиепископията България,
която имала същия статут като Кипърската църква.5 Архиепископите на тези църкви били в зависимост от императора, но не и
от Константинополския патриарх. И едва ли е случайно, че преди да отиде към Юстиниана Прима, Кирил Философ отива в Кипър. Така е можел да проучи всички въпроси, които са свързани
със статута на Юстиниана Прима, в чиято територия е трябвало
да покръсти българите.
Кръстанов, Т. Легенда булгарика. С., 2003, с. 46.
Трайкова-Алшади, Весела. Ранното християнство, Юстниан и Юстиниана Прима. С., 2016, с. 21,23.
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От Александрия той поема към Кипър, където се побоял да
не стане като пророк Йона, т.е. да не последва неговата участ да
бъде хвърлен в морето от недоволни моряци и погълнат от кит.
От Кипър поел към Крит, където му казали да отиде в Солун. В Солун той се представил на митрополит Йоан, който научавайки за задачата му да покръсти българите, му се присмял и
представил българите като варвари човекоядци. Тази реакция на
митрополита не е учудваща. По подобен начин гърците се отнасят към българите векове наред и занапред. Данните за митрополит Йоан свидетелстват, че той е живял през 7 век и е участник в
Шестия Вселенски събор в Константинопол. Приетите решения
на събора определят равенство между Константинополския патриарх и Папата в Рим, като също така определят и йерархията
между източните патриаршии.
В един неделен ден Кирил излязъл от църквата и видял говорещ гълъб, който държал 32 смокинови пръчки, двойно привързани и които хвърлил в скута му. Той ги турил в пазвата си
и ги занесъл на митрополита. Тогава те се скрили в тялото му и
той забравил гръцки език. Имайки предвид Матей 3:16 от Библията, то може да приемем, че Божият дух е слязъл като гълъб
при Кирил и хвърлил в скута му смокиновите пръчки 32 на брой.
В Библията смоковницата е символ на мъдростта. Следователно
съдържанието на тези 32 смокинови пръчки е мъдрост, с която
Кирил е трябвало да изпълни Божията повеля за покръсти българите.
След като е сложил смокиновите пръчки в пазвата си, то
вероятно така е целял те да не бъдат видяни от други и така да
ги опази. Но нещо го е накарало да не ги покаже на митрополит Йоан и ги скрил. Защо забравил гръцкия език в този момент? Вероятно не е искал да отговаря на въпроси поставени от
митрополита, т.е. той се опитва по този начин да избегне разпита. Би могло да се предположи, че Кирил е бил притесняван от
митрополита, въпреки че е бил поканен на трапезата. Всички на
трапезата му се чудели, а после го скрили. Допускам, че Кирил
сериозно е накърнил интереси на митрополита и неговите сътрапезници, които били принудени да го скрият, т.е. да го затворят в плен.
118

Когато българите разбрали, че Кирил е бил пленен, водени
от своите князе се събрали около Солун и водили три години
война и се проляло много кръв. Логично е да се приеме, че тази
тригодишна война е доказателство, че поставеният в плен Кирил
Философ е бил от особено значение за българите. И не случайно те поставят своето искане пред гърците да им дадат човека,
който Бог им е изпратил. Така след три години война българите
успяват да изведат от плен Кирил Философ и с голяма радост да
го заведат в град Равен на река Брегалница. Къде е бил разположен този град? Надделява мнението, че се е намирал в района,
където река Злетовица се влива в река Брегалница, недалеч от
днешното село Крупище – Северна Македония.
В град Равен Кирил Философ създава 32 букви за българите. Тук той учил малко българите, а те сами постигнали много. И постигнатото от българите било толкова много, че според
Кирил – Господ сам е казал, че българите ще предадат на хората православната вяра и християнство, така както ги е отредил
Бог. С други думи може да се каже, че българите ще трябва да
ревизират канонизираното от църковните събори вече християнство. Как е изглеждала тази историческа задача, поставена пред
българите през 703 г.? Да започнеш да ревизираш църковните
догми по това време е било равносилно на истинска война с Рим
и Константинопол. Покръстените през 703 г. от Кирил Философ българи и техните наследници ще останат известни като богомили.6 Те наистина ще успеят да реформират юдеизираната
християнска църква, която основно се контролирала от Рим и
Константинопол. Историята на богомилството може да обясни
защо Кирил Философ е бил затворен в плен от митрополит Йоан
и е бил освободен с цената на тригодишна война. Покръствайки
българите, той им дал възможност да създадат своя църква, която да е независима не само от Константинополския патриарх и
Римския папа, но и от византийския император.
Едновременно с християнството, през 703 г. българите приДобрев, Петко. Историята на българите в Европа (V-X век) през погледа на историческите извори от български произход. С., 2016, с. 72111.
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емат и азбуката от 32 букви, която по името на нейния създател
нарекли кирилица. Чрез тази писменост българите започнали
да разпространяват православието както е отредено от Бога, но
те били обвинени в ерес както от Рим, така и от Константинопол. Християнската литература разпространявана от българите,
покръстени по времето на Свети Тривелия от Кирил Философ,
ще остане известна като апокрифна. С кирилица са изпълнени и
старобългарските каменни надписи. Погрешно, но системно се
наложи мнението, че старобългарските каменни надписи са изпълнени с гръцка азбука. И това се постигна чрез подмяната на
кирилицита с печатни гръцки букви при тяхното отпечатване –
както от Веселин Бешевлиев, така и от Йордан Иванов.
Кирилицата има прилика най-вече с коптската азбука и
много по-малко с гръцката. За съжаление видимата в средновековието и невидимата днес Византия успя да създаде и наложи
образа дубликат на Кирил Философ от Кападокия – Константин
Кирил Философ от Солун и чрез него историографски да го погуби. По същия начин чрез историографията бе погубена и българската християнска култура, датираща от 703 г., като просто
бе обявена за апокрифна.7 Тази същата Византия успя да заличи
истинските имена на познатите ни солунски братя. Дори до времето на Петър Богдан Бакшев българите са знаели собствените
им имена: Црху – Кирил и Страхота – Методий.8 Защо ли днес
не ги знаем?
И накрая да направя обобщение за известните ни данни от
живота на Кирил Философ от Кападокия, които са свързани с
българската история. В края на 7 век той бил натоварен със задачата да покръсти българите. За тази цел първо посетил Кипър,
тъй като там е можел да се запознае със статута на Първа Юстиниана, известна още като Архиепископия България, който бил
сходен с този на кипърската. От там той отишъл в Крит. През
700 г. пристигнал в Солун, където бил поставен в плен от гръцкия митрополит Йоан. В резултат на това българите обсадили
Солун и в продължение на три години водили военни действия,
7
8

пак там, с.16-17, 112-126.
Димитров, Б. Петър Богдан Бакшев. С., 2001, с. 122.
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които завършили с освобождаването на Кирил. В град Равен на
река Брегалница, край днешното село Крупище в Северна Македония, той покръстил българите и започнал да ги посвещава в
познания за автентичното християнство. По този начин се създала християнска църква, която започнала да реформира юдеизираното християнство и наложените от църковните събори
канони. Това първо за българите кръщение било извършено по
времето на Тривелий, когото те канонизирали като светец. Кирил въвел като използвана писменост от българите азбука от 32
букви, която те нарекли по негово име кирилица.

Приложение 19
Пресъздаден текст от В. Бешевлиев на надпис на Омуртаг в
църквата „Св. Четиридесет мъченици” в гр. В.Търново.
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Бешевлиев, В. Първобългарски надписи. С., 1992, с. 207-208.
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Приложение 2 10
Надпис в църквата „Св. Четиридесет мъченици” в гр. В. Търново.

10

Търновски надпис на Кан Омуртаг – https://bg.wikipedia.org/wiki/
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Приложение 311
Гръцка азбука

Александров, Иван. Българското писмо и средновековният изток.
С.1996, с. 11.

11
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Приложение 412
Кирилица

12

Пак там, с. 17.
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Приложение 513
Коптска азбука

Александров, Иван. Българското писмо и средновековният изток.
С.1996, с.12.
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БЪЛГАРСКИТЕ ХАйДУТИ В ЕВРОПЕйСКАТА
АНТИОСМАНСКА СЪПРОТИВА XV – XVII ВЕК
Иван Първанов, гр. В. Търново
Хайдутството е едно от важните, но и от най-противоречивите явления в историята на българския народ под османско
владичество. От Възраждането до втората половина на ХХ в.
в нашата историография се налага тезата за хайдутството като
основна форма на антиосманска съпротива на българския народ,
породена от националната, социалната и религиозната дискриминация, налагана от османската власт. Представителите му се
разглеждат като положителни личности: народни герои, закрилници и отмъстители, зарязали домашен уют, род и семейство и
излезли по горите да търпят несгоди и да бъдат обект на гонения
от страна на османците. От втората половина на ХХ век обаче,
започва преосмисляне на представите за същността на явлението. Появява се тезата за българските хайдути като носители на
характеристики на средновековни разбойници, лоши хора, занимаващи се престъпления: нападения над невинни хора, грабежи,
отвличания за откуп, мъчения и убийства. Наред с двете крайни
и противоположни тези, съществува и трета, която опитва да ги
примири, като представя хайдутите в една противоречива светлина. Те извършват нападения, грабежи и убийства, но главно
над националните и социалните врагове: турците поробители и
„чорбаджиите изедници”. Хайдутите отнемат от богатите, но дават на бедните, т.е. те са едни своеобразни родни робинхудовци,
твърдят защитниците на тази теза.
В подкрепа на твърдението за героичната и народна същност на хайдутите, историците посочват и тяхното участие в националните и европейските форми на антиосманска съпротива.
Изясняването на този въпрос е важно, тъй като би могъл да даде
отговор на въпроса за долната граница на появата на българското хайдутство.
Някои учени виждат хайдушко участие още във въстанието
на Константин и Фружин, което се датира около 1404 или 1408 г.
Това действително е първата сериозна проява на антиосманска
съпротива във все още съществуващото Видинско царство. Няма
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обаче доказателства, че във войската на братята има хайдути или
лица с тяхната дейност.
Друго предположение за ранното съществуване на българските хайдути е свързано с участието им в кръстоносните походи на полско-унгарския крал Владислав Ягелон през 1443-44 г.
в българските земи. Трябва да се отбележи, че участието на българите би трябвало да се търси в първия поход, когато приемат минаващите кръстоносци като освободители. Фр. Бабингер
пише, че „българите, които в лицето на поляците виждали племенно близки братя, много се въодушевили”. В едно от писмата
на Ян Хуняди в навечерието на Нишката битка се казва: „Нашата войска се увеличава, защото идват много хора: българи, босненци, албанци и гърци. Кардинал Джулиано Чезарино в едно
от писмата си споменава, че българи и сърби са посетили краля и завършва: „Има надежда, че тази победа ще възбуди силни
вълнения срещу турците в тия области и ще накара мнозина да
откажат да им се подчиняват.”
В османската хроника „Писание за верските битки на султан Мурад” пише: „Цялата рая се поклони на тия проклетници.
Кой донесе храна, кой им стана водач. Мнозина неверници от
раята яхнаха конете и дойдоха във войската на Янко.” Това дава
основание на кардинал Чезарини да смята, че при втория поход, техните войски отново ще получат помощ от българското
население. Това обаче не се случва и кръстоносците сами са си
виновни за това. Те полагат всички усилия да се държат и да се
представят като лоши и нежелани, и успяват. В писмото на Андреас Палацио до кардинал Лудовико, ясно се признава: „Кралските войници започнаха да опожаряват и да плячкосват всичко,
което срещаха по пътя си: градове, крепости, имения и църкви, без да щадят нищо живо.” В Хроника на прочутото кралство Полша на Ян Длугош пише: „Градове и крепости, храмове
и села, били опустошени поради желанието на войниците.” Т.е.
с поведението си по време на втория поход, рицарите успешно
настройват българите срещу себе си.
Важното в случая обаче е има ли хайдути сред българите,
които се присъединяват към Първия поход на Варненчик? Един
от привежданите аргументи е, че по онова време само хайду128

тите биха могли да притежават оръжие. Това звучи несериозно, тъй като никъде не се казва, че присъединилите се българи
са били въоръжени с мечове. Брадвата, косата и другите остри
сечива също могат да се превърнат в опасно оръжие. От друга
страна не е нужно да си хайдутин, за да си измайсториш лък
или копие. Факт е обаче, че в документите свързани с похода на
Ягелон не се споменава дума „хайдутин” за българските участници. Което подкрепя твърдението, че в онова време хайдути
в положителния смисъл на думата, в българските земи няма.
Далеч по-възможно е към войската на къстоносците да са присъединили разбойници. Бургундецът Бертрандон де ла Брокиер
пише за разбойници по пътищата. Но не става ясно дали те са
българи, или османци, татари, черкези, юруци и др. азиатски заселници по нашите земи. Ако приемем, че към кръстоносците са
се присъединили разбойници българи, то тяхната основна цел
не е била само разгром на турците, а далеч по-материална и комерсиална. Но отново ще повторя – към този период хайдути в
българските земи още няма. А най-малко пък такива, водени от
патриотични подбуди.
Следващият момент, свързан с началото на българското
хайдутство е само 10 години след похода на Владислав. Свързан
е с една мистериозна личност, която някои учени са склонни да
определят за първия регистриран в изворите български хайдутин. Става въпрос за войводата Радич. Информацията за него е
оскъдна и се съдържа в приписка, чийто текст гласи: „1454. В
тожде лето Мехмедь царь плени Радича блъгарьскаго воjеводу
оу Софии.” Като основно доказателство в подкрепа на тезата за
Радич като хайдутин се сочи, че е наречен войвода. Тази посока
на разсъждение е неубедителна. Войвода не е „запазена марка”
само за хайдушките главатари. Според мен, той не е хайдутин,
поради няколко причини.
На първо място, в чисто понятиен план, по това време думата „хайдутин” все още не съществува в българския език. Тя се
появява и утвърждава през XVI век, когато влиза в нашия език
от унгарския след контактите на османците с унгарските земи.
На второ място, след нейната поява, думата „хайдути” е заредена с изцяло крайно негативно съдържание и е синоним на
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„бандити”, „престъпници”, „разбойници”. В това фолклорните
произведения и пътеписите на чуждите пътешественици и дипломати убеждават категорично.
И все пак кой и какъв е Радич? Френският медиавист Шарл
дю Канж говори за „Радик Санкон, син на Сенко и внук на Младен, родом от Загора, който имал големи имения в графство
Хелмо” и зет на Георги Страцимир, владеел земите между Скопие и София в периода 1399-1403 г. Които земи след смъртта на
тъста, може да се предположи, че Радик е наследил и е станал
владетел на София. В подкрепа на такава теза е и титулуването на този Радик(ч) „кнез Трнова”, който в 1403 г. повел 8000
войска срещу Дубровник. В своята „История” Блазиус Клайнер
също говори за един Радик, цар на българите. Иречек пък говори за Радич „челникъ” сред христинските владетели, поддържал
претендента за османския трон Мехмед, във войната срещу братята му. Според Иречек до този момент Радич живее в Дубровник, където е управител на имението Веляци. След битката при
Чамурли и победата на Мехмед, в знак на признателност, последният му отстъпва управлението на София. Като войвода на
тази крепост той се задържа до 1454 г., когато е убит от османския владетел. Според друга версия, Радич от приписката може
да е сръбският аристократ Радич Поступович, велик челник на
Стефан Лазаревич. Според една от версиите той умира в 1441 г.,
но според друга през 1454 г. Което напълно съвпада с информацията от приписката. В подкрепа на твърдението, че Радич
от приписката е властел, но не и хайдутин, е и написаното от
Йордан Хаджиконстантинов – Джинот в „Българин съм”. Описвайки село Сопот, Джинот указва: „Сопот има кущи 10. Разорен
монастир на Радича, войвода болгарскаго, и крепост негова.”
Т.е. за него се говори като за войвода със собствена крепост, а не
като за хайдутин, живял в гората и извършвал набези с дружината си. Хайдушките главатари не разполагат с крепости, а още
по-малко с манастири. Като хайдушки войвода Радич няма как
да има крепост и манастир. Като управител на Софийската област и български властел обаче, да! Приписката за Радич дълго
време се приема за първия български текст, в който се говори за
хайдутин. Но в самата приписка това твърдение не се потвърж130

дава. В нея се говори за войвода, но не за хайдутин в неговото
класическо измерение.
След разгрома на кръстоносния поход от 1444 г. за продължителен период от време настъпва затишие в антиосманската
съпротива на Европа и на българския народ.
С покоряването на земи на север и запад от българските,
нашите територии стават вътрешни за Османската империя, а
българите са изолирани от европейския свят. Формите на съпротива на българите са пасивни, а на въоръжена съпротива, предимно индивидуални. Според някои изследователи, през този
период като основна форма на съпротива се появява хайдутството, което се определя като една от формите на селската въоръжена борба изобщо на Балканите. Няма да се спирам на различните възгледи за причините за появата на хайдутството и неговата
същност. Ще отбележа само, че изворите от XV-XVII век не
кореспондират с наложената от възраждането представа за хайдутството като явление и неговите представители като народни
герои, закрилници и отмъстители. И нашите, и чуждите извори
определят хайдутството като форма на средновековното разбойничество.
Пасивният период в отношенията между големите европейски монархии и Османската империя продължава до третата
четвърт на XVI век, когато след битката при Лепанто, настъпва
промяна в съотношението на силите и азиатските нашественици
започват да губят превъзходството и доминацията си. Последвалите османско-европейски войни водят до активизиране на
българския съпротивителен процес. През 1598 г. избухва Първото Търновско въстание. Организаторите предвиждат създаване
на въстанически отряди, които да охраняват старопланинските
проходи и да не допуснат преминаването им от османците. В
някои от изворите се говори за влашкия княз Михаил Храбри,
който разположил 12 хил. хайдути по билото на Балкана. Това
число е твърде голямо и най-вероятно става въпрос за 12 хил.
войници въобще. Но може да се допусне, че в тези войски са
били включени и хайдути. От една страна те са добре въоръжени, а от друга – проходите са им познати и в планината се чувстват като у дома си. Кои и какви са тези така наречени хайдути
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обаче? Според мен са същите онези разбойнически дружини, за
които в документите на официалната османска власт вече започват да се появява все повече информация. За съжаление в изворите няма запазени имена на хайдушки главатари.
Следващата форма на европейска и национална съпротива в българските земи е свързана с войната между Османската
империя и Венеция за остров Крит през 1645-69 г. В югозападните български земи, които са най-близо до арената на военни
действия, се активира размирничеството. За това свидетелстват
османските документи, с които централната администрация се
обръща към местните военни управители и кадиите да проявят
повече активност, да преследват и унищожават разбойниците.
Това, на което трябва да се обърне внимание е, че в самите османски документи думата „хайдут” не се среща. Те са определени с думи, обозначаващи „разбойници” и „неверници”: хаирсъзи, харамии, левенди, кяфири. При превода на една голяма част
от документите, авторите са предали значението със само една
дума – „хайдути”. Такава дума обаче в османските документи не
съществува. И причината не е в това, че думата е непозната за
османците. Напротив, тя е влязла в речника на населението в
българските земи още век по-рано. Но още по-интересното е, че
и в българските извори от този период за хайдути също почти
не се говори. В народните песни те се назовават юнаци, харамии, дружина и дори сеймени и мартолоси, но не и хайдути.
И още нещо, което според мен предизвиква внимание. В нито
една от изследваните от мен песни няма и следа от разказ за
участие на т.нар. хайдути в организирани военни действия срещу османците. За тях се говори в контекста на разбойническите
грабежи, които те извършват. Това дава сериозни основания да
се предполага, че по това време за българския народ хайдутите
са били възприемани като най-обикновени разбойници. Какво е
положението с участието на хайдутите в проявите на съпротива
на българския народ в края на XVII век. Само за три години, от
1686 до 1689 г. в българските земи избухват три големи въстания: Второто Търновско, Чипровското и Карпошовото.
В османските документи информация за участието на хайдути има за второто и третото. В Чипровското въстание е из132

вестна четата на свещеника от село Черна река, за чието елиминиране е пратен нарочен служител в региона от страна на
Високата порта. За хайдушки дружини се говори и през 1689 г.
във Видинско, като се споменават и имената на двама техни войводи: Милко и Кундурли, които загиват в битките с османците.
В османските документи има информация за появили се чети в
Оряховско, Плевенско, Търновско, Врачанско, Никополско и др.
части на този регион. През 1694 г. дружина се появява в Нишко и
Софийско, където действат войводите Силе, Недельо Дамянов,
Петре, Янчо и Михо. Проблемът обаче е, че от документите на
османската администрация е много трудно, дори невъзможно да
се определи дали тези дружини са съставени от народни закрилници или разбойници, тъй като за османската власт и в единия,
и в другия случай те са все разбойници, злосторници и размирници.
Почти по същото време османският хронист Силяхдар съобщава, че хайдути от Пазарджишко, начело със Страхил действат с австрийските войски при превземането на Кюстендил и
участват в отбранта на Ниш. А населението от югозападните райони се обединява около знамената на Карпош, който превзема
Крива паланка и Куманово, като прогонва османците и посреща
австрийците с войска от 5000 души. Скоро след това австрийците се изтеглят и оставен сам срещу превъзхождащата го вражеска османска армия и татарски отряди, Карпош е победен, пленен и убит в Скопие.
След подписването на Карловацкия мирен договор, с който
се слага край на войната между Европа и Османската империя,
дружини съставени от хора, определяни от османската власт
като разбойници, размирници и бунтовници, нападат отстъпващите османски войски. Една от султанските заповеди задължава
османските гарнизони, разположени в селищата по Дунав да не
допускат разбойниците да преминават през реката. За разбойнически прояви се говори и в Търновско, където сред разбойниците се споменава и за маджари. И тук обаче е много трудно да
определим дали отбелязаните в османските документи са добри,
или лоши. Дали те са народни закрилници, или са разбойници,
при които в посочените случаи съвпадат личните комерсиални
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и материални цели с антиосманската съпротива на останалите
българи.
Българското хайдутство има локален характер. Единствено
в условията на големи вътрешни катаклизми, които разтърсват
Османската империя, или в хода на войните между империята
и европейските коалиции, действията на хайдушките дружини
придобиват освободителен характер. Да се говори за хайдутите
като за елемент, който по време на цялото османско владичество
със своята дейност непрекъснато подкопават силата на Османската империя и я разрушават отвътре, е доста пресилено. Също
толкова несъстоятелно звучи и твърдението, че хайдутите през
чуждото владичество били основният фактор, който поддържал
у нашия народ борбения дух и жаждата за политическо освобождение. Тази теза се извежда чак през Възраждането, при това с
ясна и точно определена цел: повдигане духа и съзнанието на
българите и подготовката им за бъдещото националноосвободително движение.
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КЪДЕ Е БИЛО ДРЕВНОТО СВЕТИЛИЩЕПРОРИЦАЛИЩЕ НА БОГ ДИОНИС?
Андрей Киряков, гр. Пловдив
Тази любопитна тема е предмет на дискусия в историческата наука вече 150 години. Още през 1870 г. Стефан Захариев в „Описание на Татар-пазарджишката кааза”, при описание
живота и нравите на бесите отбелязва, че гадалището на Дионис ще да е било на така нареченото от турците Гьоз-тепе (днес
връх Виденица), където имало великолепни следи от мраморни
сгради и пространен изглед на юг, изток и север.1 Съобщението предизвиква интерес сред консулите на западните държави в
Цариград, както и някои опити за издирване и проучване. Предположението на Стефан Захариев е проверено през 20-те години
на 20 век и от археолога Васил Миков. Той посочва сериозните
материални следи от най-ранни времена, но заключава, че без
системни археологически разкопки не може да се твърди, че тук
е било Дионисиевото светилище.2 Така още в самото начало е
поставена традицията, това прочуто в древността светилище да
се търси в различни краища на Родопите, на първо място предвид връзката му с бесите.
В проучвания от по-ново време Тошо Спиридонов формулира тезата за Големия тракийски път през Родопите, който е
основният ключов елемент при опитите да се локализира светилището на Дионис в Родопите. Същият изследовател отбелязва,
че планината Орбел (Беласица) също играе ключова роля при
изследването на местоположението на това светилище. Тошо
Спиридонов счита, че светилището трябва да е разположено във
високите части на Родопите (т.е. в западната им част), най-вероятно на висок връх (подобно и на други, проучени вече, тракийски светилища), а при запазени следи от градеж, те трябва да са
Захарiевъ, Ст. Географико-историко-статистическо описанiе на
татаръ-пазарджишкѫ -тѫ каазѫ. Вiена 1870, стр. 6-7.
2
Хайтов, Н. Миналото на Яврово, Девин, Манастир. Пловдив 1985, стр.
248-250.
1
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с подчертано кръгла форма.3
Според Александър Фол този храм, най-често наричан
„Дионисово светилище”, се локализира общо в района на Беласица-Родопите с варианти в Пангей (Кушница) и в Парнас, т.е.
в хомогенната югозападна тракийска орфическа зона.4 В този
смисъл са и заключенията на Димитър Попов, който приема бесите по-скоро за жреческа каста, отколкото за класическо тракийско племе.5
Основания за издирването на светилището-прорицалище в
Стара планина, т.е. древния Хемус, дават две пояснителни бележки (схолии) към две произведения на древногръцкия поет
Еврипид. Едната бележка пояснява, че „това [светилище] на
Дионис е построено в Тракия на тъй наречения Хемус, където
казват, че имало някакви писания на Орфей върху дъсчици”.6
Другата бележка уточнява, че „ някои казват, че светилището на
Дионис било около Пангей, други – около Хемус, където се намират и писанията на Орфей, върху дъсчици”.7
В поредица от статии Диляна Ботева насочва вниманието към връх св. Атанас, над Етрополе, като възможно място
свързано с древното светилище-прорицалище на бог Дионис
(Сабазий).8 Върху различни свещени места по протежението на
Спиридонов, Т. Светилището на Дионис в Древна Тракия. – В: Сб. в
памет на проф. Велизар Велков”, София, 2009, стр. 43-56.
4
Фол, Ал. Тракийският Дионис. Кн. втора. Сабазий. София ,1994,
стр.103.
5
Попов, Д. Жреците на бесите. – В: Сб. в чест на професор дин Красимира Гагова – QUOD DEUS VULT!, София, 2013, стр. 10-24.
6
Еврипид, схолион към 968. – В: Христоматия по Тракология, Т. 1,
София, 1989, стр. 129; вж. и Велков, В., З. Гочева, и В. Тъпкова-Заимова. – В: Извори за историята на Тракия и траките, Т.1, София, 1981,
стр. 106.
7
Еврипид, схолион към 1267. – В: Христоматия по Тракология, стр.
134; вж. и Извори за историята на Тракия и траките, стр.113.
8
Ботева, Д. За локализирането на бесите и тяхното Дионисово прорицалище (шестнадесет години по-късно). – В: История и култура на
старопланинското население, София, 2013, стр. 91-117.
3
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Стара планина обръща внимание и археологът Иван Христов в
книгата „Светилища на траките в централен Хемус”.9
Същевременно в последните две десетилетия усилено продължава и търсенето на прочутия храм в Родопа планина. Резултатите от разкопките при връх Острец дават основание на траколожката Диана Гергова и нейния екип да предявят основание
за локализирането на храма на това място.10 През 2001 г. краеведът Никола Боев издава книжката „Белинташ – светилището
на бесите”, а по-късно издава още няколко книги по тази тема,
където са посочени интересни доказателства, че именно тук се е
намирало прочутото светилище на бесите.11 Като център на неговото местонахождение претендират и други места в Централните и Източни Родопи.12 Костадин Кисьов също разглежда територията на Родопите и преминаващите оттам важни пътища,
като възможност за локализиране на Дионисиевото светилище,
но подчертава че планината Родопи още в древността не е била
изрично и недвусмислено свързана с търсеното прорицалище.13
Без достатъчно внимание от страна на научната общност остава
мнението на Ставри Топалов, че прорицалището на Дионис се е
намирало около средното течение на река Струма или дори още

Христов, И. Светилища на траките в Централен Хемус – В: Културно-историческо наследство на Троянския край. кн. 16, В.Търново,
2007.
10
Гергова, Д., А. Салкин и Д. Байраков. Светилището на Дионис на
връх Острец, Велинград. – В: Археологически открития и разкопки
през 2009, София, 2010, стр. 185-188.
11
Боев, Н. Белинташ – светилището на бесите. Пловдив, 2001; Свещеният лес на бесите. Пловдив, 2004; Белинташ – ярка звезда над
Родопа. Пловдив, 2010.
12
Спиридонов, Т. цит.съч., стр. 46-47; виж също Овчаров, Н. и Д.
Коджаманова. Светилището на Дионис на Перперикон. София, 2007;
Прорицалището се търси и при връх Свобода (Енихан Баба) и при
върховете край село Гела и на други места в Родопите.
13
Кисьов, К. Прорицалището на Дионис. – Експедиция – Родопи,
2002. Пловдив, 2003.
9
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по на запад, в земите на днешна Северна Македония.14
При точното локализиране на прочутото в древността прорицалище (гадалище) на бог Дионис трябва да се има предвид
следното. Светилищата на този бог на територията на Балканите и в земите на днешна България в частност, със сигурност са
били повече от едно. Това ни казват сведенията на древните автори и ни показват резултатите от съвременните археологически
проучвания. Същевременно известното прорицалище (гадалище) е било само едно и затова сведенията за него не трябва да се
смесват и объркват със сведенията за другите светилища.
Така например, действително имаме основание да търсим
светилище на Дионис в Стара планина (Хемус), но не гадалището, а това свързано с писанията на Орфей върху дъсчици. Имаме
основание да търсим подобни светилища и в границите на Родопите или на планината Пангей, но те също не са въпросното
древно прорицалище.
Разказът на Херодот в неговата „История”, глава 7, откъдето е едно от най-известните описания на търсеното от нас
прорицалище, е свързан с похода на персийския цар Ксеркс и
неговата многобройна армия, на европейска територия. Херодот
описва пътя и преминаването на войските на устието на р. Места и придвижването по-нататък към делтата на р. Струма, т.е.
посока изток-запад. Точно на това място е включен разказът за
независимите сатри и бесите като служители в прорицалището
на Дионис, както и думи за самото светилище. Конкретно, добре
известното сведение на Херодот е следното: „Сатрите, доколкото ми е известно, не са били подчинени още на никого. Само те
от траките са запазили свободата си до наши дни, понеже живеят по високи планини, покрити с разнообразни гори и сняг, и
са войнствени. Те владеят прорицалището на Дионис, но това
прорицалище се намира при [сред] най-високите планини, като
прорицатели на храма са беси от сатрите, а има жрица, която дава

Топалов, Ст. Едно мнение къде през VI-I в.пр.н.е. се е намирало
тъй нареченото главно светилище на Дионис в Тракия. – сп. Анали,
2007, стр. 16-31.
14
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отговорите, както в Делфи, и не по-различно.”15
В своето задълбочено изследване по темата Йордан Илиев
обръща внимание на недостатъчно прецизния превод за това,
че прорицалището се намира не на най-високата планина, както често по инерция се предава текстът, а при или край (сред)
най-високите планини.16 Например в двутомната „История”
на Херодот на български език е даден превод на съответното
място като „прорицалището се намира в най-високата част на
планината”.17 Тази малка неточност в превода се среща и на други места, при цитиране на известния пасаж, а всъщност е много
важна за локлизиране на древния храм и в по-широк смисъл на
мястото, където той се е намирал. Така сведението за прорицалището, което се е намирало „при (сред) най-високите планини”
не противоречи на текста на Макробий от по-късно време, в което се казва, че храм с кръгла форма, посветен на Сабазий (Дионис), се намира на хълма Зилмисос.18 Кръглата форма на храма
наподобявала формата на слънцето, а светлината навлизала през
покрива на храма. Картината, която се получава при разбора на
тези две сведения е, че храмът на Сабазий (Дионис) се намира
на хълма Зилмисос, който пък се намира сред или при най-високите планини.
Пак от разказа на Херодот се разбира, че тази територия се
е намирала на север във вътрешността, при високите планини,
далеч от морето, някъде между средното или горното поречие на
р. Места и съответно това на р. Струма. Това са високите планини Пирин, Беласица (Орбел), Славянка, Огражден. Разказът на
Херодот показва, че няма как това да е планината Пангей, която
е твърде близо до морския бряг. Войските на Ксерк преминават
на север от нея, като тя е спомената малко по-надолу в текста –
Преводът на пасажа (7,111) е по Илиев, Й. Родопите и прорицалището на Дионис в древна Тракия. – В: Сб. „Докторантски и постдокторантски четения, 2011”. СУ „Св. Климент Охридски” ИФ-94,
София, 2013, стр. 8.
16
Пак там
17
Херодот (7,111) – История 2, София, 1990, стр. 188.
18
Преводът на Макробий е по Илиев, Й. цит.съч., стр. 11-12.
15

140

„голяма и висока, където има златни и сребърни мини и където
живеят пиери, одоманти и най-вече сатри”.19
В един друг предхождащ пасаж от съчинението на Макробий се говори отново за прорицалище у лигирите в Тракия, посветено на Либер Патер (Сабазий).20 Понеже названието лигири
не се среща на друго място в античната литература, най-вероятно тук става въпрос за тракийското племе дигери.21
Въпреки все още множеството неизвестни свързани с локализацията на тракийските племена на сатри, беси, дигери, разполагаме с едно сведение от Плиний Стари, което дава именно
пресечната точка на племената беси и дигери. Тази пресечна
точка са отново земите между средното течение на реките Места и Струма. Съдържанието на този пасаж от Плиний Стари и
неговата „Естествена история” е подробно коментиран в изследване на проф. Петър Делев за тракийските племена по средна
Места.22 Сведението е следното: „… от дясната страна на реката Стримон живеят дентелети и меди чак до споменатите вече
бисалти; от лявата страна – дигери и много племена от бесите
чак до реката Местос…”. Петър Делев счита, че поставените от
Плиний беси между Струма и Места са същите познати още от
Херодот, който ги определя като част от сатрите и предсказатели
в светилището на Дионис.23
Храмът с предполагаемо кръгла форма и отворен покрив
е отбелязан и в жизнеописанието на император Октавиан Август. Римският историк Светоний Транквил разказва за това, че
когато Октавий, бащата на Октавиан Август водил войската си
в отдалечените части на Тракия, той се допитал по варварски
обичай в Свещената гора на Либер Патер (Сабазий) за бъдещето
Херодот (7,113) – цит. съч., стр. 188.
Преводът на Макробий е по Илиев, Й. – цит.съч., стр. 10.
21
За лигири и дигери вж. Попов, Д. – цит. съч., стр. 13-14; Фол, Ал.
Тракийският Дионис. Книга първа. Загрей. София, 1991, стр. 152 и сл.
22
Делев, П. – Плиний Стари (N.H.4.40) и тракийските племена в района на средна Места. – В: Изследвания в чест на проф. Иван Маразов. София, 2002, 273-281.
23
Пак там – стр. 273 и сл.
19

20
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на сина си. След изливане на чисто вино върху олтара лумнал
пламък, който се извисил над покрива на храма и се възнесъл
чак до небето. Това се било случвало само веднъж преди, когато
Александър Велики принасял жертви на същия този олтар.24
Гай Октавий, баща на император Октавиан Август е проконсул на организираната вече римска провинция Македония
през 60-59 г. пр.н.е. Тъй като останалата част от Тракия не е била
подчинена по това време, едно пътуване на римски управител на
провинция в тези области би било рисковано и опасно. Следователно Гай Октавий едва ли е напуснал границите на провинция
Македония или е посетил някой пограничен район, в който се е
намирало известното прорицалище на тракийския Дионис (Сабазий).
Това прочутото светилище-прорицалище в древността,
освен религиозно е притежавало и сериозно икономическо значение. Римският историк Дион Касий ни съобщава, че военачалникът Марк Лициний Крас след като се разправил жестоко с
траките меди и серди, отнел от бесите земята, в която величаели
бог Дионис, и я предал на одрисите, които го посрещнали без
оръжие.25
Системните археологически разкопки през последните десет години разкриха един богат град, чийто просперитет вероятно е свързан предимно, наред с другите фактори, с обслужване
на прочутото прорицалище на Дионис. Това е градът Хераклея
Синтика, който се намира в близост до р. Струма, в средата на
Санданско-Петричката котловина, в подножието на Кожух планина (масива Кожух). През последните петнайсет години беше
доказано, че разкритият на това място античен град е именно
Хераклея Синтика.26
C. Suetonius Tranquillus – The Lives of the Twelve Caesars, Loeb
Classical Library edition, 1913, Aug. 94
25
Cassius Dio – Roman History, Vol.VI, Loeb Classical Library edition,
1917, LI 25
26
Митрев, Г. Отново за писмото на император Галерий и Цезар Максимин Дая до хераклейците и местоположението на Хераклея Синтика. – сп. Археология, 2005, № 1-4, стр. 181-87; Митрев, Г. Ново
24
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За почитането на Дионис в тези земи, както и на територията на цялата римска провинция Македония, има поредица
от доказателства. Такива са намираните в Хераклея Синтика и
нейните околности керамични статуетки на Дионис, посветителни надписи и други.27 Към тях трябва да добавим и все още
непубликуваните образци от интензивните разкопки на обекта,
от последните години. При опита за локализиране светилището
на Дионис, Ставри Топалов обръща внимание и на два примера
от нумизматично естество. Единият е емисия от монети, датиращи от края на 1 в.пр.н.е., с варваризирано изображение на глава
на Дионис и надпис „синтийски”. Другият е свързан с ранното
одриско владетелско монетосечене и появата на двойната брадва
като символ на Дионис, след похода на Ситалк срещу пеоните.
Тогава към Одриското царство са присъединени територии по
горното и средно течение на р. Струма.28
Въпреки че сближава името на хълма Зилмисос с това на
гетския цар и жрец Залмоксис, тракологът Александър Фолк
смята „върхът Зилмисос” не за конкретно име на планина, а за
един вид идеологически код в тракийския орфизъм.29 Всъщност
„залмос”, което стои в основата и на двете имена, е една от добре
познатите тракийски глоси, със значение „кожа”. Тази тракийска глоса е коментирана многократно в изследванията на езисвидетелство за Хераклея Синтика и историческата география на долината на Стримон. – В: Spartacus II, Международен симпозиум 1-4
октомври 2002 г. Сандански, Велико Търново, 2006, стр. 189-195.
27
Митрев, Г. Дионисовите тиаси в римска провинция Македония –
традиции и нововъведения. – В: JUBILAEUS V, Сборник в чест в чест
на проф. Маргарита Тачева, София, 2002, стр. 289-297; Иванов, С.
Античният град Хераклея Синтика в местността Кожух, Община Петрич – на интернет адрес – http://petrichhistorymuseum.bg/wp-content/
uploads/2016/09/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0
%BA%D0%B0-web.pdf
28
Топалов, Ст. – цит.съч., стр. 21-25; вж. и Митрев, Г. Пеонският
военен поход на одриския цар Ситалк. – В: Империи и имперско наследство на Балканите, т. 1, Пловдив, 2019, стр. 27-34.
29
Фол, Ал. – цит. съч., стр. 103-104.
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коведите, във връзка с проучванията на тракийския език. Още
в края на XIX век Вилхелм Томашек обобщава изказаните вече
предположения за връзката на „залмос” (салмос) и на името Залмоксис (Салмоксис) със санскритското čarman, гръцкото πέλμα,
също и χλαμ-υδ- и други, всички със значение кожа, наметка от
животинска кожа, покривало и т.н.30 Владимир Георгиев посочва
връзката покрив(ка), покров > кожа, както и връзката със защита, закрила, шлем и други.31
Така имаме всички основания да предположим, че името
Зилмисос всъщност е конкретно историческо название, което
днес не е изчезнало, а се е запазило под формата „кожух”. Това
е масивът Кожух (Кожух планина), долепен до южния склон на
който се намира форумът на древния град Хераклея Синтика.
Внимателният и непреднамерен анализ на историческите
извори, на археологическите и езикови данни показва, че известното в древността прорицалище на Дионис с кръгла форма, олтар и отворен покрив, обслужвано от бесите (дигери) се е
намирало по поречието на р. Струма, в Санданско-Петричката
котловина, обградена от високите планини Пирин, Славянка,
Беласица, Огражден, Малешевска планина. В средата на тази
долина, близо до вливането на р. Струмешница в р. Струма, се
издига възвишението Кожух, наречено още Кожух планина, от
върховете на което се разкрива чудесна гледка към равнината,
лъкатушещата сред нея Струма и високите планински върхове
в далечината. На възвишението Кожух (хълма Зилмисос) се е
намирал прочутият храм-прорицалище на бог Дионис.
Накрая няма как да не отбележим, че днес, две хиляди години по-късно, при горещите извори, при източното стръмно
подножие на планината Кожух се намира комплексът построен
от леля Ванга – една съвременна пророчица на 20 век.

30
31

Tomaschek, W. – Die Alten Thraker, Wien 1980, II p. 10
Георгиев, Вл. Траките и техният език. София, 1977, стр. 14-15.
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Възвишението Кожух, гледано от запад

Лози в подножието на Кожух планина
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„НЕПОЗНАТИТЕ БРАТЯ ШКОРПИЛ” –
ПРОЕКТ С НОВАТОРСКИ ХАРАКТЕР
Наталия Енева и Петър Атанасов, РИМ – Варна
В днешния динамичен свят, времето, в което дигиталното
пространство е част от ежедневието на съвременното поколение, модерният музей не може да си позволи да изостава от хода
на промените и да изгуби връзката със своята публика. Бързото развитие на компютърните технологии дава възможност за
успешно прилагане на значително по-атрактивни и ефективни форми на информация в музейното дело, които са основно
средство за взаимодействие между музея и неговата публика.
Музейните специалисти все повече започват да използват интерактивни елементи в своите експозиции, които им позволяват
много повече свобода, а в същото време се посрещат с особено
внимание от посетителите, най-вече от детската и младежката
аудитория. Специалистите осъзнават, че експозициите, в които
присъстват интерактивни елементи, имат по-привлекателен облик, ангажират сетивата и предизвикват значително по-голям
интерес от традиционните. Същевременно имат и по-висок образователен и възпитателен ефект. Този тип изложби наистина
предават някакво чувство и внушение за това, което представят,
а не са просто поредното подреждане на експонати в определен
ред. Голяма част от публиката възприема интерактивните елементи като естествена част от дадена изложба и липсата им ги
кара да я определят като старомодна и безинтересна. Интерактивната изложба трябва да бъде не просто способ за обучение,
а да провокира комуникация, културен обмен. Тя трябва да бъде
собствено преживяване!
Братя Шкорпил са едни от най-видните фигури в историята на проучването и опазването на българското културно-историческо наследство. Заслугите и на двамата като създатели на
българската археология и музейното дело в страната са отдавна
признати от цялата ни научна общественост. На живота и творчеството им са посветени редица публикации, филми, юбилейни сборници. За съжаление днес Карел и Хермин Шкорпил са
по-малко познати, най-вече за децата и младите хора. Една от
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причините е, че огромното културно наследство на двамата братя се намира на страниците на строго научните издания, в музейните библиотеки, архиви и фондове, до които достъпът на
обикновения читател и посетител е ограничен. В същото време
научният стил ги прави безинтересни за голяма част от младите
хора, свикнали с по-достъпния начин на възприемане на информацията от страниците на електронните издания.
През 2018 г. се навършиха 160 г. от рождението на Хермин
Шкорпил (1858 – 1923 г.), а през 2019 г. – 160 г. и от рождението
на Карел Шкорпил (1859 – 1944 г.). Какъв по-подходящ повод
да си припомним и почетем за пореден път делото на двамата
братя, но този път с помощта на съвременните дигитални технологии?
„Непознатите Братя Шкорпил” е проект с новаторски характер, мобилна изложба с врата към виртуалния свят. Една съвременна, интерактивна, модулна и преместваема експозиция с
използването на добавена реалност, QR-кодове и мобилни устройства. Проект, чиято цел е да представи по достъпен, динамичен и интересен начин известни и по-малко известни факти
и събития, свързани с живота и научната дейност на Хермин и
Карел Шкорпил в България. Автори са екип специалисти от Регионален исторически музей – Варна.
Структурата на мобилната изложба е изградена от отделни модули, като всеки от тях е под формата на КУБ – тримерен
експозиционен обект, изработен от лек, здрав и екологично чист
материал, който е с размери 120 х 120 см. На всяка от използваемите страни на композицията са принтирани или ще се принтират снимки, карти, картини, текст и пр., които ще насочват
посетителя към съответната информация. В същото време те
играят ролята и на маркери, чрез които става достъпът до различно мултимедийно съдържание. Модулите (кубове) се сглобяват изключително лесно и бързо и могат да бъдат поставяни в
различни конфигурации. Удобството на този тип експозиция е,
че разширяването ѝ става като просто се добави още един куб.
Промяната също е изключително лесна, модулите могат просто
да се разместват, завъртат или премахват от композицията.
Цялата конфигурация представлява един вид портал към
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скрито виртуално съдържание, достъпа до което става чрез мобилни устройства (таблет, смартфон) и софтуер за сканиране на
QR-кодове. Посредством връзка с интернет може да се получи
цялата налична във виртуалното пространство информация за
съответната тема.
На този етап от проекта експозицията се разполага на три
куба, всеки представящ определена тема, свързана с живота и
дейността на Карел и Хермин Шкорпил в България. Тъй като
Варна е град, пряко свързан с интересите на двамата братя, първият куб отразява научното и общественото им дело в града и
региона. Специално внимание се обръща на връзката им с близко разположения Аладжа манастир, тъй като наред с другите си
значими проучвания, те посвещават няколко десетилетия от живота си и на този средновековен скален манастир. Благодарение
на тяхната далновидна политика днес Аладжа манастир е един
от най-известните туристически обекти по Българското Черноморие, а гората около него е превърната в природен парк.
Вторият куб представя научната дейност на братя Шкорпил
из други населени места в България. Това са първите им исторически и археологически проучвания, създаването на музейна
мрежа в страната, популяризиране на българското културно-историческо наследство и големите открития като идентифицирането на Първата българска столица Абоба (Плиска).
Третият куб е посветен на интересите на братята, свързани
с естествените науки. За изработването му са поканени колегиспециалисти от Национален музей „Земята и хората”.
Макар и незавършен проектът вече има визуална идентичност и присъствие във виртуалния и реалния свят. Създадена е
Уеб-платформа, чието съдържание е динамично и във всеки
един момент може да бъде допълвано или променяно Тя е изключително лесна за ползване и специално пригодена за работа
с мобилни устройства. Съдържа изображения на архивни документи, фотографии, карти, планове, ръчни скици с висока резолюция, интересни текстове и много видеа. Достъпът до всяка
една от публикациите става, като се сканира специално генериран QR-код, а потребителите имат възможност да влязат и до
останалите статии от менюто на Уеб-платформата. Също така
148

могат да бъдат отваряни свързани страници чрез вътрешни за
тях линкове. Уникалното относно системата за създаване и управление на съдържанието е автоматичното генериране на QRкода заедно със създаването на статията.
Паралелно със събирането на информация, сканирането на
снимки, негативи и писане на текстове се работи и по дизайна
на изложбата и нейния PR. Направен е плакат, рекламни брошури, собствен канал в YOUTUBE, както и FACEBOOK страница.
През цялото време целта на екипа е да направи скромен, но решителен опит проекта да бъде различен от общоприетите разбирания за „дизайн”, битуващ в голяма част от музейната колегия
и не само. Решихме, че трябва да се подходи „нестандартно”, заемайки се с изработването на кратки „вирусни” рекламни видеа.
Естествено в тях няма никакви вируси, метафората идва от начина на разпространението им – това са клипове, които светкавично достигат до огромна аудитория – хиляди и дори стотици
хиляди и милиони потребители за няколко дни. Популярността
им обикновено е на глобално ниво, но има и такива, които са
популярни на локално ниво – заради културните различия, език
и пр.
• Видеото става вирусно, защото хората искат да го споделят;
• Съдържа определени послания, но с усещане за шега;
• Стимулира ангажираността на аудиторията.
Допълнение към нашия проект е сборникът „Чувство за историчност”, издаден с финансовата подкрепа на Община Варна.
В него са публикувани по-голямата част от материалите, качени на Уеб-платформата. Разгледани са най-важните моменти от
живота, обществената и научната дейност на всеки от двамата
братя в България. Съдържанието включва изключително богат
снимков материал, взет в по-голямата си част от личния архив
на Карел Шкорпил, който се съхранява във Варненския археологически музей и е непознат за широката публика. Книгата е
направена достъпна за широк кръг от читатели – от ученици до
любители на научнопопулярни четива и учени.
Реализирането на проекта „Непознатите братя Шкорпил”,
обогатен в перспектива с нови идеи и творчески решения, ще
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даде важен принос за по-широкото популяризиране на заслугите на двамата братя, посветили целия си съзнателен живот на
обновяващата се след Освобождението България.
Очакванията от този иновационен, интерактивен и културно-образователен продукт са да обогати сферата на културния
туризъм с нови форми на виртуални изкуства и туристическа
анимация, и да предизвика интерес у нови групи от посетители.
Да увеличи детската и младежката публика, като основна целева
група, чрез предлагане на нов, по-модерен, привлекателен и в
същото време образователен продукт. Да привлече млади специалисти в сферата на виртуалните изкуства и да потърси нови
атрактивни форми за представяне на българското културно-историческо наследство.
Изложбата „Непознатите братя Шкорпил” ще бъде позиционирана по време на активния туристически сезон в експозиционната сграда на музеен комплекс „Аладжа манастир” – един
от емблематичните обекти на Варна. През останалото време тя
ще бъде пътуваща. Ще може да се представя както в други музеи, така и в различни алтернативни пространства, учебни заведения, търговски центрове и др.
Авторският екип на проекта предвижда в бъдеще да използва събраната информация за разработка на нови проекти и
други теми, свързани с научните дирения и интереси на братята из българските земи. Натрупването на огромното количество
документални материали от своя страна ще даде възможност
във времето да се състави дигитален архив на Карел и Хермин
Шкорпил. Идеята е това да послужи като основа за създаването на виртуална експозиция. Този проект с новаторски характер
има амбициозната задача да представи пълна картина за живота
и делото на двамата братя.
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ОЩЕ ЗА ОБРЕДНИТЕ ХЛЯБОВЕ
ЗА БЪДНИ ВЕЧЕР ОТ ПРОВАДИйСКО
Милена Драгнева, ИМ – гр. Провадия
Настоящото изследване има за цел да представи обредните
хлябове от Провадийско, които се правят за един от най-големите християнски празници – Бъдни вечер, тяхната форма и пластично изображение, функцията и мястото им, което те заемат по
време на „обредното време” около Коледа.
Под названието „Провадийско” следва да се разбират селищата от бившата Провадийска каза (окръжие, околия), които
днeс са част от общините Аврен, Вълчи дол, Девня и Суворово,
както и 11 села, които са били в Провадийско, а в средата на
ХХ век са присъединени към Шуменска и Добричка области.1
Етнодемографският облик на Провадийска околия се състои от население, чиито представители са от три различни групи. По Провадийското плато са подредени села, които влизат
в т. нар. Съртовска група2 с подчертано хърцойско население
(Кривня, Равна, Черковна, Снежина, Градинарово, Блъсково,
Храброво, Комарево, Овчага, Славейково, Неново, Косово, Марково). В периода на Османско владичество, тези села запазват
своя характерен диалект и особености в фолклора, бита и традициите си. 3
През 30-те години на ХІХ в., след поредната Руско-турската война (1828–1829), в някои селища на Провадийска околия се
заселват семейства от Тракия (Ямболско и Сливенско).4 В края
Аджемлерски, Св. Преселници от Ямболско в Провадийско през
ХІХ век. (Под печат).
2
Селата Кривня, Равна, Черковна, Снежина, Градинарово, Блъсково,
Храброво, Комарево, Овчага, Равна, Славейково, Неново, Косово и др.
3
Милетич, Л. Старото българско население в Североизточна България. С., 1902, с. 23; Холиолчев, Хр. Населението в Североизточна
България. – В: Български диалектен атлас, ІІ. С., 1966, с. 11.
4
Аджемлерски, Св. Преселници от Ямболско в Провадийско през
ХІХ век. (Под печат). Манастир, Добрина, Тутраканци, Златина, Габърница и др.
1
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на ХІХ и началото на ХХ в. пристигат и първите преселници от
Балкана (Габрово и Котел).5
В резултат на тази сложна миграционна амалгама се оформя пъстра демографска картина, включваща различни елементи
от обичайно-обредния светоглед на местните ераклии и новодошлите заселници.
Частични етнографски описания свързани с духовната и
материална култура на „вехтите” българи от района започват да
се правят от средата на ХІХ в.6 Въпреки тяхната хаотична представеност, те са ценна информация за душевността и традициите им. По-късно в етнографската наука се появяват стойностни
проучвания, благодарение на които днес може да се добие една
по-точна и ясна представа за традиционната обредна и фолклорна система на района.7
За старите българи от провадийските села, Бъдни вечер е
В селата Манастир, Добрина, Житница.
6
Блъсков, Р. Автобиография. Сб. НУ, ХVІІІ, 1901, с. 549; Блъсков,
Р. Спомени из ученическия, учителски и писателския ми живот. С.,
1901, с. 122-139.
7
Василева, М. Календарни празници и обичаи. – В: Сб. Добруджа.
София, 1974, с. 301.; Попова, Е. Традиционното облекло в Шуменския край и календарните обичаи. – В: Годишник на музеите от Северна България. Т. VІІІ, с. 141-147; Тодорова, Д. Традиционни есенни и
зимни празници и обичаи в Провадийския Сърт. – В: ИНМВ, т. 25/40,
1989, 126-133; Тодорова, Д. Традиционни пролетни и летни празници
в Провадийския Сърт. – В: ИНМВ, 1990, 26/41, 208-221; Тодорова, Д.
Празнуване на Тодоровден във Варненско. – В: ИНМВ, 2004, 36-37;
Петрова. Л. Новогодишен обичай „Камила” във Варненския край. –
В: ИНМВ, 18 (33), 1982, 138-146; Петрова, Л. Огънят в традиционната народна култура на населението от Североизточна България. – В:
ИНМВ, 23 (23), 1987, 169-176; Петрова, Л. Народно лечение на травмени увреждания в Североизточна България. – В: ИНМВ, кн. 29 (44),
с. 215-224; Петрова, Л. Народни практики на лечение на вътрешни
болести. – В: ИНМВ, т. 25 (40), с. 135-156; Петрова, Л. Традиционно
акушерство и гинекология в Североизточна България. – В: ИНМВ, т.
27 (42), с.176–195; Петрова, Л. Психотерапевтични практики в народната медицина на Североизточна България (края на ХІХ - 70-те
години на ХХ век). – В: ИНМВ, т. 33 (43), с. 211-258.
5
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празник на житото, затова неговото организиране и реализиране като обред, включва най-много и най-разнообразни хлябове.8
Пластиката в изображенията на отделните елементи са подчинени не на физическите закони, а на символиката в представените
обекти.9
Чрез тях се изразяват най-важните ценности в живота на
българския селянин – дома, нивата, домашните животни. Но
в своята същност при приготвянето, освещаването и обредно
функциониране, тези хлябове са носител и на „любовна магия”.10
Всички хлябове, които се приготвят за Бъдни вечер са квасници.
За жените в семейството и най-вече за стопанката на
къщата, приготвянето на обредните хлябове и бъднивечершната трапеза е съществен елемент от коледната празничност.11 В
Провадийския край хлябът, наречен на Богородица се нарича
боговица, като неговото приготвяне, форма, украса и название,
както и мястото му в обичая, показват не само връзката с празника, но и обредната семиоза, която той носи. Преди замесването на брашното домакинята измива ръцете си с вода от преварени билки и се прекръства три пъти.12 В тестото се слагат житни
зрънца от „еньовата брада”. Това е последният ожънат житен
сноп през лятото.
Обредните хлябове от селата със старо българско население, т. нар. съртовци (Кривня, Равна, Черковна, Снежина, Градинарово, Блъсково, Храброво, Комарево, Овчага, Славейково,
Неново, Косово, Марково) се отличават с по-семпла композиция
от елементи, направени от „тестеви пръчки”, „сплескани и наТодорова, Д. Традиционни есенни и зимни празници и обичаи в
Провадийския Сърт. – В: ИНМВ, т. 25/40, 1989, 126-133.
9
Янева, С. Композиция в изображенията на обредните хлябове за
бъдни вечер. – В: Обреди и обреден фолклор. С., 1981. с. 283-307.
10
Янева, С. Български обредни хлябове. С., 1989, с. 28.
11
Драгнева, М. За „Кадената” вечер в Провадийския край. – В: Сб.
Понятия, ценности, промени. Историята: Време и реалност. В., 2013.
с. 385-390.
12
Инф. Хриска Златева родена 1924 г. от с. Градинарово, Провадийско. Записал Драгомир Георгиев през 2002 г.
8
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зъбени с огрипка” спираловидни обръчи, кръстосани верижки.
Флоралните елементи са представени чрез по-малки топчета –
четири или пет.13
На кравая къс докато,
като се ляло поляло,
като скит по гора,
като лед по вода,
като кукувица в зелени гори,
като сокол във височини,
като риба в дълбочини.14
Ако в къщата има мома за женене, тя приготвя коледарски „вит превит” кравай, за да го поднесе на онзи, когото вече
е избрала между ергенашите-коледари. Когато се изпеят всички
наречени песни, момата поднася своя кравай и по този начин
официално показва на близките си избора, който вече е направила. Краваят се поема от станиника, а той от своя страна го подава на избраника. Младежът-коледар запява „Мелай Вивда равни
двори”. В този безсловесен любовен акт е заложена любовната
функция на хляба.
По стара традиция на Коледа се организира наддаване
за моминските краваи. Всяко момиче се стреми да направи не
просто хляб, а истинско произведение на изкуството, влагайки
цялото си въображение и умения в приготвянето на пластичните
елементи.15
Освен „вит превит” кравай, в селата, които попадат в т. нар.
съртовска група, се правят прав и плетен (преплетен) кравай.16
Правият кравай се приготвя от две по-дебели „тестяви пръчки”,
слепени една до друга, със закривени краища. Той се кади и се
разчупва пред коледарите. Върху повърхността на плетения кравай се „гуджа тестяв кръг”, вътре чрез малки кръгли форми е
Маринов, Д. Религиозни народни обичаи. Избрани съчинения в 5
тома. С., 2003, с. 48.
14
От с. Златина, Провадийско.
15
Инф. Желязка Добрева, родена 1931 г. от с. Манастир, Провадийско.
Записала Милена Драгнева през 2006 г.
16
Маринов, Д. Цит. съч. с. 48.
13
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образуван кръст. Друг вариант на плетения кравай е със две тестени пръчки, върху кръгчетата. Върху тестената композиция се
нареждат сушени круши, след което се „ломи” (подава се) на
коледарите.17 По този начин се осъществява и комуникативната
функция на хляба, като връзка между хората и Бога, но и между
самите членове на семейството и заобикалящата ги среда, между живите и мъртвите, между земния и отвъдния свят.
Крушата като растителен елемент участва в още една обредна практика по време на „кадената вечер” в Провадийско. В
някои домакинства за бъдник се избира крушево дърво, тъй като
съществува поверие, че това е най-плодното дърво, „дори и да е
горяло цяла нощ, напролет пак може да се хване.”18
По стара традиция на Коледа се организира надаване за моминските краваи. Всяко момиче се стреми да направи не просто
хляб, а истинско произведение на изкуството, влагайки цялото
си въображение и умения в приготвянето на пластичните елементи.19
Останалите хлябове, които се приготвят за коледарите се
наричат „наречняци”. Тяхната пластична орнаментика е семпла – декорация постигната чрез по-малки и по-големи тестени
топчета, показващи броя на агънцата в кошарата или на децата
в къщата.20
Обредните хлябове за Бъдни вечер са най-често кръгли,
символизиращи култа към слънцето.21 В някои села те се мажат
с мед или петмез, върху тях се слагат парченца сушени плодове
Маринов, Д. Цит. съч. с. 48.
Инф. Недялка Чернева, родена 1931 г. от с. Блъсково, Провадийско.
Записала Милена Драгнева през 2006 г.
19
Инф. Желязка Добрева, родена 1931 г. от с. Манастир, Провадийско.
Записала Милена Драгнева през 2006 г.
20
Инф. Мария Петрова, родена 1935 г. от с. Равна, Провадийско. Записала Милена Драгнева през 2006 г.
21
Янева, С. Български обредни хлябове. С., 1989, с. 57; Янева, С.
Композицията в изображенията на обредните хлябове за бъдни вечер. – В: Обреди и обреден фолклор. С., 1981, с. 285.
17
18
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(круша, грозде, слива).22
С по-разнообразна орнаментика се отличават хлябовете
„Харман”, „Змията”, „Грозд”, „Нива”, „Къща”. Тези хлябове са
характерни за населени места, в които през средата на ХІХ в.
се преселват семейства от Балкана. В тях се открива склонност
към симетрично решение на композицията и търсене на ритъм
в подреждането на елементите. Изображенията са най-пряко
свързани със земеделието. В пластичната композиция преобладават неиконически знаци (топчета, пръчици, спирали, дъгички, цветя), като според мястото и функцията която заемат, те се
трансформират в орнамент.
Останалите хлябове са колаци, с кръстовидна орнаментика
или кръст, който разделя повърхността на четири части. Разнообразието на кръста е голямо, като неговото изобразяване се постига не само при пресичането на две линии под прав ъгъл, но и
от подреждането на елементите във въображаем кръст.
Димитър Маринов в своето изследване посветено на „Религиозни народни обичаи” записва хлябовете от Провадийско
като „колаци”, макар че не всички имат дупка в средата, което
противоречи на традиционното схващане, че колакът в бъднивечерната обредност е идентичен с коледарския кравай, с който се
дарява станиникът.23
Просфорните хлябове са характерни за селата, в които живее съртовско население (Кривня, Равна, Черковна, Храброво и
др). Просфората като елемент е свързана с християнството и се
среща предимно върху хлябове за погребение, помен и задушница, както и такива наречени за църковния храм. Затова може
да приемем, че в миналото просфорните хлябове за Бъдни вечер
са се приготвяли за починали близки и роднини, макар че не
е задължително. Просфората се отбелязва на 4 или 4+1 места
по повърхността на хляба. По тях липсва допълнителна украса
от растителен или зооморфен произход, за сметка на религиозИнф. Желязка Добрева, родена 1931 г. от с. Манастир, Провадийско. Записала Милена Драгнева през 2006 г.
23
Маринов, Д. Религиозни народни обичаи. Избрани произведения в
5 тома. Т. 1, Ч. 2, с. 17-18.
22
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ните символи. Освен с просфора, жените от съртовските села
(Кривня, Равна, Черковна, Храброво, Неново, Овчага) използват
вилица, вретено, огрипка, както и гривна на булка.24
От втората половина на ХІХ в. в с. Манастир започват да
използват специални дървени печати, донесени от Божи гроб.
Върху тях са изобразени библейски мотиви. Те се поставят върху бухналото тесто оформено като погача. Такива хлябове се
посвещават на починал близък или на светец покровител на семейството.25
Елементът, който най-често се среща в хлябовете за Бъдни
вечер е затворен или полузатворен кръг (обръч). Функцията на
кръга като граница е подсилена от неговото апотропейно значение. Широко известна в миналото е практиката на заораване в
кръг около ново землище или обикалянето на селището с бразда
при появата на болест. Пространството оградено в кръг е недостъпно за злите сили.
Кръгът като орнамент се среща в различни вариации – тестена ивична пръчка във формата на диск или плетеница. При
някои хлябове, кръг се постига и чрез различното „нашарване”,
което също е под формата на обръч. Идентичност при плетениците се открива и в други обредни хлябове в райони близки до
Провадийско.26
Какви са знаците икононически или неиконически, авторът
не се наема да определи, защото жените, правили тези хлябове
отдавна не са между живите. Затова съществува реална опасност
при конкретната трактовка. Кръста например представлява иконичен знак в религиозните изображения, но в случаите при хлябовете със стопански изображения, какъвто е хлябът „Харман”
той изобразява кръстците на нивата. Това се наблюдава и при
антропоморфните изображения. Върху един хляб човекът може
да е изобразен като топче, какъвто е случаят с хляба „Къща”, но
и като животно.
Маринов. Д. Цит. съч. с. 14, с. 48.
Желязка Добрева, родена 1931 г. от с. Манастир, Провадийско. Записала Милена Драгнева през 2006 г.
26
Маринов. Д. Цит. съч. с. 14, с.16.
24
25
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Полузатворения кръг е характерен за обредни хлябове с
функция за плодородие и здраве.27
Друг тип хлябове, които се приготвят на Бъдни вечер в района са такива, които съчетават пита и кравай, като определят
„единството на мъжкото и женското начало” и в тях е закодирана
любовна магия, която носи хляба като апотропен предмет.
Цветовата символика се подчертава с клонки и листенца.
Цветът в някои свои варианти се интерпретира като житен клас
или като огнище. С четирилистни цветчета в очертанията на затворено пространство, се показва броя на децата в домакинството.
Зооморфната символика се състои най-често от изображенията на змия и куче. Тези два елемента се срещат и в обредните
хлябове за Гергьовден, характерни за района.
В хляба „Къща” от с. Манастир например четирите тестени пръчки оформящи стените на къщата, всъщност са змии,
пазителки на стопанството. Като полисемантичен знак, змията
отдавна е приета с положителен знак, тя е пазител на дома, семейството, стопанството.
Разделянето на повърхността на четири или девет квадрата
посредством пресичащи се пръчки се прави, за да се „множат
овцете”. Тези хлябове имат стопанска насоченост, затова във
всеки квадрат се поставя топче т. е. агне, отстрани е овчарската
гега, а в средата птици – символ на доброто бъдеще и благоденствие, което се очаква през годината.
Кучето, изобразено най-често като гръцката буква Омега,
също е пазител на дома, но най-вече на стадото.
Птиците са включени в сюжетно изображение – те се срещат върху коледарските погачи, където са обърнати към центъра,
за да не излиза късметът от къщата. В хлябовете от Провадийско
те са върху концентрични окръжности, символизиращи гнезда.
Обредният хляб е от малкото символни компоненти, които
продължават да имат устойчиво присъствие в празничната трапеза на българина. Все още хляба е наричан „душица”, сядаме
„хляб” да ядем, и вярваме че „хляб не се изхвърля”. За съжале27

Янева, С. Български обредни хлябове. С., 1989, с. 107.
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ние обаче отделните елементи в композициите са се забравили.
Днес хлябът е като задължително присъствие на трапезата ни,
без да вникваме във смисъла и ролята, която той крие. А всъщност пътят на житното зърно, което ще покълне, ще класи, ще
се превърне в брашно, после и в хляб, олицетворява човешкия
живот, който както без вода, така и без хляб е невъзможен.
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АРХИТЕКТЪТ. КАМЕН ГОРАНОВ.
ПО ДОКУМЕНТИ В ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ВАРНА
Донка Николова, Държавен архив – Варна
През 2019 г. Държавен архив – Варна се обогати с ново
ценно постъпление. Арх. Огнян Каменов дари документи на
баща си арх. Камен Горанов.
Настоящото постъпление е трето по ред, документите са
дарени безвъзмездно и са в много добро физическо състояние.
Първото дарение е направено през 1987 г. от съпругата на видния варненски архитект, а второто – от сина му, през 2016 г.
Личният фонд на арх. Камен Горанов в Държавен архив – Варна е заведен под номер 1348 с два инвентарни описа и 341 а.е., над 2 л.м.
Документите са дарени безвъзмездно и са общодостъпни
за ползване и проучвания в Държавен архив – Варна.
http://isda.archives.government.bg:84/Process.aspx?type=Fun
d&agid=16&flgid=5104225
Камен Горанов е познато име сред варненските архитекти.
Роден е на 19 май 1925 г. в с. Вълчедръм, Ломско. Завършва Средното техническо училище „Васил Левски” – Варна, като
строителен техник; дипломира се със специалност „Архитектура” в Държавен университет – Варна през 1951 г. Работи като архитект в Проектантска организация – Варна (1952-1958), а през
периода 1958-1964 г. – в ГНС Варна, отдел „Просвета и култура”.
От 1964 до 1985 завежда отдел за реставрация и консервация
при Окръжна дирекция „Културно-историческо наследство” –
Варна. Умира на 16 ноември 1985 г. във Варна.
Пише статии, доклади, прави исторически проучвания за
архитектурни паметници и забележителности и реставрационната дейност на паметници на културата във Варненския край.
Награждаван е многократно – две награди „Варна” за постижения в архитектурата, орден „Кирил и Методий” I и II степен, орден „Девети септември” III степен и други.
Документите, съхранявани в Държавен архив – Варна, са
отражение на близо 30 години творческа работа по проекти на
едни от най-запомнящите се сгради, архитектурни комплекси и
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паметници в град Варна. И трябва да подчертаем незаменимата
роля на документите от личния архив на арх. Камен Горанов, не
само като извор за изследване на архитектурата и благоустрояването, но и като модел за естетическо възпитание – всеки негов
проект носи характерен индивидуален оттенък и внимание към
детайла със силно изразено чувство за естетика, замислен и изпълнен благодарение на огромната творческа енергия, къртовски труд и вродено дарование.
Богато е архитектурното наследство на арх. Камен Горанов.
Изключителен естет, работохолик, той оставя след себе си
проекти за изграждане или реставрация на над 50 сгради и комплекси във Варненския регион.
Ресторант „Почивка” – Варна; Филиал на театъра „Варненска комуна”; Астрономическа обсерватория с планетариум във
Варна; Универсалните магазини на бул. „Вл. Варненчик”; Административна сграда на ДЗС „Дим. Кондов”; Почивни домове
и вили на Министерствата на тежката промишленост, химическата промишленост; Кино „Ленин”, кино „Култура”; механа
„Погреба”, механа „Вятърна мелница” и др.
Неговата най-голяма страст е реставрирането на стари
сгради и архитектурни ансамбли и адаптирането им към съвременните функционални изисквания.
Къщата на хаджи Янаки Флори във Варна, преустрена за
детска градина; Архитектурен комплекс на ул. „Крали Марко” –
ритуален дом за бракосъчетания и за именуване на деца; Музей
по история на медицината.
Не само Варна може да се похвали с негови проекти – Девня, Провадия, Долни чифлик, Аксаково, почти няма селище
във Варненска област, което да не носи неговия архитектурен
отпечатък. По негови проекти са изложбените зали в Провадия; Архитектурен резерват „Вароша” с възрожденски къщи в
Провадия, където проличава най-силно неговата любов и дълбоко познание на възрожденската архитектура. Градският музей и художествената галерия в Каварна; Къщата-музей „Светослав Обретенов” – Провадия; Защитна сграда – музей на
мозайките – Девня; Къща-музей на Г. Петлешев в Аксаково;
Къща-музей на Съби Дичев във Вълчи дол; Църквата „Св. Никола”
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и килийното училище в Балчик; Църквата и килийното училище в
с. Султанци; Етнографски парк и пионерски дом в с. Аспарухово; Читалищата в Каварна и Суворово; Обсерваторията в Кюстендил.
Виждаме, че неговите проекти обхващат както сградите,
така и прилежащите им околности. Всичко е развито до наймалкия детайл и е подчинено на една цялостна естетика.
Прави архитектурни заснемания на археологически обекти – разкопките при нос Калиакра (1965), Варненски халколитен некропол (1974-1975), „Аспарухов вал” (1981) и др. Особено
интересни за изследователите са заснеманията, които прави на
разкопките на Варненския халколитен некропол. В Държавен
архив – Варна се съхраняват оригиналите на скици и карти на
местоположението на гробовете, на самите гробове с погребалните дарове в тях. Близо 70 скици, чертежи и рисунки, които за
съжаление все още не са добре проучени и заслужават доста позадълбочено изследване от страна на изследователите.
Различна насока в неговата творческа дейност са проектите за пиедестали, паметници и паметни плочи.
Във Варна – паметникът на съветската армия, паметникпортал на 8-ми Приморски полк, паметниците на Петър Берон,
Константин Доганов, Аврам Гачев, Антон Страшимиров, Георги
Петлешев, Георги Георгиев, паметник на матроса; паметниците
от алеята на Възраждането – на Васил Левски, Христо Ботев,
граф Игнатиев, кап. Петко Войвода, Хаджи Димитър, Стефан
Караджа, Иван Вазов и др.
Извън Варна в с. Синдел – паметник на загиналите войници; с. Караисен – паметник на Н. Ив. Маринов; Бяла – паметници
на М. С. Полякова и Щерю Войвода; с. Ген. Кантарджиево – паметник на загиналите; Аксаково – паметник на септемврийците;
в селата Аврен, Дюлино, Партизани, Долни чифлик, м. Шерба и
др.
Всеки един от споменатите обекти, сам по себе си може да
бъде предмет на отделен доклад и обстойно проучване. И съм
сигурна, че много изследователи тепърва ще проявят интерес
към документите, живота и творчеството на арх. Камен Горанов.
В рамките на настоящия доклад не бих могла да изброя
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дори само имената на проектите, по които работи той. Много са.
Най-вероятно ще пропусна редица от тях, които заслужват да
бъдат споменати и разгледани.
Целта на това съобщение е да насочи вниманието към личния фонд на арх. Камен Горанов, в частност, а като цяло към даренията и богатствата на личните фондове в Държавен архив –
Варна.
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СЛЪНЧЕВИЯТ КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРИТЕ
Спас Мавров, гр. Казанлък
Представям ви колобърския Десетмесечен календар, който
няма начална дата и краен период на отмерване на времето.
По същество той е Пространствен, защото отчита пространствено мястото на Земята в календарното време на една Слънчева
година с точност от 15 минути (0,25˚). Тъй като българите, а и
цялото човечество в онези древни времена не са познавали часовника с неговия условно приет 24-часов цикъл, те са си служили с градусово отчитане на времето. Този факт е позволявал
да се нанасят корекции в края и началото на всяка година, а не
чрез високосен ден, който се явява календарна времева компенсация на измисленото от хората 24-часово време.
Древният български календар се е наричал Колада1, защото месеците му са били десет, с по 36 дни всеки съставен от
шест шестдневни цикъла (седмици). Името календар, което знаем днес, започва да се употребява много по-късно. След петте
„мъртви дни” (Млада бога (Еднажден) и четирите дни Сурва,
посветени на четирите стихии: вода, огън, въздух и земя) е настъпвала Нова година, първият ден на новата Колада – 1 ЯРЪ
(1 януари) и цикълът – Коладата, е започвал да се брои отново.
Така българската Колада (календар) има 360 дни равняващи се
на пълния 360˚ кръг на Земята в нейната орбита около Слънцето – с по 1˚ на ден, плюс 5 мъртви дни посветени на Слънцето и
стихиите. Календарът е започвал и завършвал на точно определен брой дни, които винаги са 360+5. Астрономичната компенсация се е извършвала на Еднажден (Зимно Слънцестоене), с
контролно измерване в Лятното Слънцестоене, затова в българският Слънчев календар няма високосни години.
Празнуването на новата година е започвало винаги на Зимно Слънцестоене – Еднажден. Традицията е изисквала момченцата да сурвакат в утрото на Млада Бога (Еднажден) и още четири дни, отдавайки почит на стихиите – огнената енергия на
Слънцето, който е техен енергиен създател.
Вечерта, преди Коладата – нощта преди Първия календаКолада – Коладата е пакет от десет неща на едно място, дузина неща
пакетирани заедно.

1
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рен ден от новия цикъл, след Заника2 на Слънцето, мъжете се
събирали на групи, облечени празнично и обикаляли домовете
на хората, пеейки песен за благоденствие през новата година.
Обикаляли са до полунощ всички домове. Те са пеели задължително песента „Ой, Коладо, мой Коладо”, с която са поздравявали стопаните с настъпването на следващият Първи ден на
годината. Песента на коледарите „Ой, Коладо, мой Коладо” е
възхвална песен за 1 Яръ, който се е наричал още Просенец,
защото се е вярвало, че слънцето нараства с всеки ден колкото
едно „просено зрънце”. С празниците Еднажден, Сурвакане и
Коледуване нашият народ е съхранил в традицията си знанието
за празнуването на заминаващата си стара и настъпващата нова
година.
Да разгледаме по-подробно този Слънчев календар.
Българският Календар е разделял небето, орбитата на Земята около Слънцето, на 10 главни сектора. Древните българи
са знаели, че вселената е съотносима на числото 9, т.е. на десетичната номерна система, което е оказало сериозно вляние
върху структурата за осмисляне и градуиране на движението
на планетата Земя в слънчевата система, календарното отражение на което откриваме в Десетцикловия Слънчев календар на
колобърството. Изследователят на нашия Юпитеров календар
Йордан Вълчев отбелязва, че една от големите му изненади в
знанията на българите е астрономичният факт, че Слънчевата
ни система има девет планети, при условие, че Уран е открита в
края на 18 век, а Плутон – едва през 1930 г.
Месеците, съставящи десетцикловят календар на българите са:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
2

ЯРЪ
ФИАРЪ
МАРЪ
РАРЪ
ЮАРЪ
АВРАРЪ
СЕВАРЪ
ОКАРЪ

Заник – Залезът на Слънцето.
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– януари
– февруари
– март
– април
– юни
– август – Лятно Слънцестоене
– септември
– октомври

IX.
X.

НОАРЪ
ДЕКАРЪ

яръ

юаръ

ноаръ

– ноември
– декември – Зимно Слънцестоене.

фиаръ

авраръ

маръ

севаръ

раръ

окаръ

декаръ

Да разгледаме Нулевия ден по-подробно:

Нулевият ден (Еднажден) и дните на стихиите
Огън, Вода, Въздух и Земя
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На схемата: 1. Денят Нулев ден съответства на Зимното
Слънцестоене – Еднажден или Млада бога. Той е неотменен, астрономично определен от движението на Земята около Слънцето. В този ден се е извършвала астрономичната корекция от 15
минути (0,25˚) за годината. Тази корекция е имала значение за
астрономите, но е оставала незабележима за народа. Корекцията на Зимно Слънцестоене е точка на Равновесието, защото
всяка нова календарна година е започвала в пълен синхрон със
Слънцестоенето, тоест календарът е ставал строго астрономичен. Така Астрономичното движение на Земята и Календарът са
работили като синергетици – синхронно
Астрономично, чрез Високосния ден, всички други календари са наваксвали изоставането на Земното време с един ден
на всеки четири години, с 1 градус от орбиталното въртене на
планетата около Слънцето. Това прави по 15 минути на година.
Реално Дванадесетцикловият календар е изоставал на четвъртата година с 1˚ градус, с един ден. В Коладата на колобрите този
проблем е елиминиран чрез 15-минутната корекция всяка година на Еднажден – Зимното Слънцестоене.
В средата на годината, на Лятното Слънцестоене (1 авраръ)
колобрите – астрономи са извършвали втора, контролна проверка за настройване на календарното време спрямо астрономичното на Слънцето, като са отчитали реално изместването от 7 ̍
30 ̎ секунди. Тогава са извършвани допълнителни астрономични
корекции в работата на астрономите, свързана с наблюдението
на небесната сфера и движението на звездните конфигурации
по нея. С Корекцията на Зимно слънцестоене и с Контролата на
Лятно слънцестоене, календарът Колода е осъществявал максимално точно настройване по двата Слънчеви репера – единствената астрономична реална база за сравнения и корекции.
Трябва да отчетем, че всички корекции или контроли по
Пролетното и Есенното равноденствие са астрономично несъществени, защото Тропика на Рака и Тропика на Козирога са
човешка система за градуиране на планетата ни, докато Слънцестоенето е астрономичен факт извън каквато и да е човешка
дейност. Не трябва да забравяме, че Равноденствието представлява отношението ден-нощ, тоест осветеност и неосветеност,
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което не може да бъде значимо, защото няма астрономично (градусово), а времево значение.
В колобърската тангристка календарна система, подчинена
на основния и строг цикличен ритъм на движението на Земята
около Слънцето, всяко ново начало е започвало в деня на Слънцето – неделяй, тоест не прави, не работи, а почивай, празнувай.
Ритъмът на Слънцето е бил водещ в календара, затова трябва
да е водещ и във всичко във вътрешната структура на самия календар. Това отношение към Слънцето определя Неделята като
първи ден от новата Колада, първи ден от всеки Месец и първи
ден от всяка Неделя (шестоднев). Лятното Слънцестоне (1 авраръ) също е в неделя. Сруктурно се получава един добре обмислен и циклично непроменим във времето ритъм на Слънчевите
празници: Нулев ден, Четири дни на стихиите и Първи ден от
Новата година – шест празнични дни, шест ритмично програмирани дни на веселието и отдаването на почит към новата Колада, новят ритъм на Сина на Тангра – Слънцето, Животворният
източник на планетата ни.
Получава се подчертан цикъл от Шест дни, които са празнични дни – дни на прехода от старата към новата година. Цикълът ШЕСТ е базов цикъл за дните в земната, а сега вече и в
астрономичната година – всичко в календарната система на колобрите се движи в ритъм от шест дни – великият Шестоднев
на българите, осветен и от Черноризец Храбър. Така естествено календарът става подчинен и на Слънчевия ритъм от повисоко ниво – 60-годишният цикъл, който вече не се образува от
12 по 5, а от 10 по 6 години, пряко свързани с ритъма на Слънцето, а не на някоя от планетите в системата, след което обаче
отново пренасочваме отмерването към Слънцето и Луната. На
мен и досега не ми е известно защо се изчислява чрез Юпитеровия цикъл орбиталното движене на Земята около Слънцето, а не
се търси директно движението на планетата около него – нещо,
което колобърството е решило успешно преди векове.
Да разгледаме още един астрономичен аспект на структурата на Слънчевия календар: дните в Шестоднева и небесните
светила:
Веднага след първия ден на новата година (неделя) идва
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денят на второто небесно светило, което българският народ
стриктно е отчитал и почитал в ритъма на своя живот – луната.
Денят на Луната е Понеделник. В Слънчевия календар на колобрите на Тангра той се почита след основното светило – Слънцето, докато във всички календари построени в 12-циклов ритъм първият ден от годината и седмицата е посветен на Луната.
Как тогава говорим за Слънчев календар, щом започва с Луния
ден – понеделник?
В Коладата връзката на имената в шестдневната структура
с небесните планети е следната:
НЕДЕЛЯЙ – на Слънцето. Неработен, почивен ден.
ПОНДЕЛНИКЪ – на Луната. Работен ден.
ВТОРНИКЪ – на Марс. Работен ден.
СРЕДУ – на Меркурий. Работен ден.
ЧЕТВЪРТЪКЪ – на Юпитер. Работен ден.
ПЕТЪКЪ – на Венера. Работен ден.

Н – неделя, П – понеделник, В – вторник,
С – сряда, Ч – четвъртък и П – петък
От имената на дните разбираме, че името на всеки ден
произлиза от поредения му номер в шестоднева. Средният ден
в работния цикъл от пет дни обаче се нарича Среду (сряда) и с
него не се отбелязва поредния номер на деня (трети), а факта,
че той е среден ден спрямо другите работни дни: Първи, Втори,
Среден,Четвърти и Пети ден.
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Ритъмът: 6 дни, 6 недели, 36 дни в месеца, с общ точно
повтарящ се ритъм в 10-те месеца, са изрядна подсистема и от
цикъла на Слънчевото орбитално движение около галактиктичния център. Неговият 360-градусов разчет става твърда база за
постоянен във времето и астрономичното движение репер. Чрез
него можем лесно да отчетем както циклите 10 х 6 = 60 години, така и който и да е астрономичен цикъл стотици хиляди
години напред и назад във времето. Този факт прави Слънчевия календар уникален, защото разчетът10х36 дни позволява
да изчисляваме времето независимо и много точно в минало и
бъдеще време. Време, в което няма компенсации и корекции, е
универсално време свързано с точност до 15 минути на година, а всъщност с нулево отклонение от астрономичния ритъм
на Слънцето. Затова денят за корекции се е наричал Нулев ден,
защото е съвпадал Земното време с Астрономичното без остатък
за следващия цикъл – за следващата календарна година. Нулев
ден – нула отклонение.
Всяка Колада при българите е започвала с Нула компенсации, с Нула астрономични несъответствия.
Няма друг календар на планетата, в който да липсва астрономичната своеволно определена в другите календари компенсация, наречена Високосен ден.
Българскит Слънчев календар КОЛАДА няма начало, няма
и край.
Той е Пространството, сред което синхронно плуват Слънчевата система и нашата планета.

175

ДИМИТЪР МАРИНОВ – ОСНОВАТЕЛ И ПРЪВ
ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ ЕТНОГРАФСКИ
МУЗЕй
д-р Росен Гацин, Софийски университет
Димитър Маринов е личност, за която може да се говори
много. Той е известен български етнограф, който оставя трайна
диря в българската народоука. Съдбата е поднасяла редица изпитания на този надарен от Бога човек.
Прелиствайки страниците на неговото творчество, съвременният учен, който разполага с технологиите на новото време,
който използва всички блага на комуникацията и транспорта, си
задава един много важен въпрос: Как е възможно? Как е възможно толкова огромна по обем работа да се свърши само за
един човешки живот? Основната дейност, с която се занимава
Димитър Маринов в една част от живота си е да събира теренни етнографски материали от различни селища в България. За
сравнително дългия си живот той оставя след себе си богатство,
което представлява съкровищницата за изследователите на българската история.
Димитър Маринов е роден с името Петко в с. Армалуй,
днес част от гр. Вълчедръм, Монтанска област в семейството
на Върбан и Наца Мъцанкови. Годината е 1846, 14 октомври.
Съдбата му е жестока още с раждането, не след дълго майката
умира. Бащата решава да даде детето за осиновяване на семейство, което няма деца. Така малкият Петко се озовава в Лом, в
семейството на добрия Марин Банов и съпругата му Вълкана.
Тогава бъдещият етнограф получава името Димитър, с което остава в историята.
Новото семейство е заможно. Осиновителят се занимава с
търговия. Марин Банов е прекарал 20 години в Цариград, като
19 от тях служи в конака на Хюсеин паша, заемащ висока длъжност при Дивана. През 1840 г. се връща в родния си град Лом,
където се залавя за търговия, а по-късно се жени. Той е човекът,
който дава шанса в живота на малкия Димитър.
Ако трябва да допълним биографичната картина на първите години от живота на известния учен, трябва веднага да
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споменем още един тежък момент от неговото детство. Едва
14-годишен, той губи и втората си майка Вълкана. Тогава бащата – Марин Бонев изпраща сина си в Белградската гимназия.
Знае се, че Димитър Маринов е изучавал гръцки, немски и френски език. Но не след дълго е подложен на следващото изпитание
в живота. През декември 1863 г. умира неговият осиновител.
Така той за втори път в живота си губи семейство. Остава сам.
Изхвърлен от алчните си роднини и оставен без наследство и
подслон, изгонен от собствения си дом, Димитър Маринов се
насочва към Света гора. Младият осиротял мъж решава да отиде в Хилендарския манастир и да се отдаде в служба на Бога.
От изложеното дотук се вижда разноликият труден живот, който
още много рано калява бъдещия учен.
В годините след 1878 г. Д. Маринов заема различни административни постове и упражнява професиите журналист, етнограф и учител. Бил е избран за председател на Ломско-Белоградчишкия окръжен съд. След като е избран като депутат, по
право участва и в Учредителното събрание през 1879 г. Когато е
представен проектът за Конституция, той застава на страната на
младите – „либералите”, които се застъпват за по-широки права
и свободи на българските граждани. Той е един от най-ревностните защитници на идеята за поставяне на суверенната власт в
ръцете на народа и за пълната зависимост на княжеската власт
от парламента.
Работи като съдия в Силистра, а след това и в Русе. Пред
Д. Маринов се разкрива широко поле за изява, особено след създаването си на 27 юни 1879 г. зад него стои силната и популярна Либерална партия, чийто печатен орган е „Целокупна България” – там Маринов сътрудничи най-активно. Той ратува за
демократични идеи и порядки, които ще увлекат народа по пътя
на парламентарното управление. Въпреки успехите си в юриспруденцията, Д. Маринов се отказва от администраторската си
кариера и през 1883 г. решава да се отдаде изцяло на просветното и научно дело. Той напуска съдилището в Русе и постъпва
на работа в Ломската гимназия, продължавайки своите научни
изследвания в областта на българския фолклор и етнография.
По време на директорската си служба в Русе през 1888 г.,
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подпомогнат от министъра на просвещението започва подготовката на поредицата „Жива старина”, която излиза през 1891 –
1894 г. Наред с научните си занимания все по-активно се включва
в политическия живот на страната, като изпраща кореспонденции, пише политически брошури, в които осъжда великосръбския шовинизъм и многократно отрича с неоспорими факти
сръбския характер на Македония.
През 1893 г. Димитър Маринов е назначен на работа първоначално като директор на Софийската девическа гимназия, а
след това и на Народната библиотека. Година по-късно е уволнен от този пост, като причините за това са свързани с „найтъжните спомени от неговия живот”, а именно „изтребление на
Стамболовщината”. След като за министър на просвещението е
назначен проф. Иван Шишманов, Д. Маринов се захваща с организирането на институт – център на българската духовна и материална култура и традиция – с уреждането на Етнографския
музей. През 1904-1906 г. той на кон обикаля всички краища на
България и откупува много предмети за музея. Създава и печатен орган, наречен „Известия на Етнографския музей”.
Пенсионира се от Етнографския музей по лични причини
през март 1908 г.
Неочаквано през 1921 г. Д. Маринов приема свещенически
сан в Кремиковския манастир и от 1929 г. напълно се оттегля от
светския живот. Умира в Рилския манастир на 10 януари 1940 г.
Първите стъпки на събирач етнологът прави през 70-те
години на XIX в. След дългогодишна и изключителна по обхват събирателска работа, той публикува безценните материали в седемте книги на труда си „Жива старина. Етнографическо
(фолклорно) изучаване на Видинско, Кулско, Белоградчишко,
Ломско, Берковско, Оряховско и Врачанско”, който и до днес
си остава най-доброто и всестранно проучване на българската
народна култура – обреди, обичаи, песни, жилище, покъщнина,
храна, облекло, накити, медицина, обичайно право. В труда си
„Народна вяра и обичаи” авторът подробно описва всички митологични представи и образи, битуващи в съзнанието на хората
тогава. През 1891 г. той квалифицира демоничните образи, което дава възможност да се изгради типологизация за изследване
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на такъв вид явления. Авторът на знаменитата поредица „Жива
старина” представя в изследването си цялото многообразие на
народния живот през втората половина на XIX в.
Основният принос на Димитър Малинов за етнографската
наука е класифицирането на свръхестествените същества. Подобен принос в класифицирането на демоничните образи има
Любен Каравелов. Маринов публикува част от своите изследвания в сборника „Жива старина”. В основата на класификацията са критериите образ, качества, свойства. Така се обособяват четири групи. В първата група са подредени божествените
същества. Според Д. Маринов съществата от първата група са
пълни разпоредители с видимия свят: 1. Бог; 2. Ангели; 3. Дяволи; 4. Орисници; 5. Русалки. Втората група невидими същества нямат божествен произход. Тези същества според автора
имат човешки качества: 1. Болестите – чума; холера; сипаница;
2. Други болести – треска, лоша болест, огница, червенка, безсъница, руса, болесчица, сътурница, морава, устрел, усов, мратиняк, влас, лисата, склопци, бабици, клинове, половинка болест. Третата група невидими същества се намират в постоянно
съприкосновение с човека. Притежават много човешки качества
и свойства, дори влизат в съжителство с човека. Това са: 1. Самодиви; 2. Вихри, вихрушки; 3. Змейове, змеици; 4. Ламя, хала;
5. Караконджо; 6. Сейбия, стопанин; 7. Стихия; 8. Сянка; 9. Ехо,
екот – ехтава. Четвърта група – невидими същества, които са
произлезли от човека: 1. Вещица; 2. Вампир; 3. Нави, навяци;
4. Зазидан; 5. Върколак; 6. Устрел; 7. Мамниче; 8. Таласъм.
Димитър Маринов работи в края на XIX и началото на
XX в. В своята работа той описва стар демоничен пласт от вярвания. Интересен поглед към неговата дейност е да се проследи
доколко днес тези вярвания са останали в съзнанието на местните жители. Уловеният момент на докосване до класическата
традиция от Д. Маринов е регистриран в неговите трудове под
общото име „Жива старина”. „Старина” нарича той всичко онова, до което се докосва етнографът преди повече от 120 години.
Предизвикателство е днес да се види състоянието на митологичните мисловни структури, запазени в съзнанието на населението от Северозападна България.
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Отключва се и друг въпрос, относно развитието и произхода на тези образи, а именно – може ли днес да се говори за
създаване на нови демонични образи? И какви процеси на демонизация протичат в обществото ни? Когато бъде проследена
възрастта на респондентите, с които работи Димитър Маринов,
е възможно да се фиксира във времето знанието, което е регистрирано от етнографа. Когато провежда своите проучвания в
края на по-миналия век, Д. Маринов разговаря с хора, родени в
началото и средата на XIX в. По този начин, чрез сравнение на
информацията от тогава и днес е възможно да се достигне до
съхранено народно знание, характерно за 20-те години на XIX в.
Със своето богато творчество и обществено значимо дело
Димитър Маринов заема важно място както в културната, така и
в политическата ни история. Неговата „Жива старина” и до днес
е в основата на съвременните етноложки проучвания.
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БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ:
ИНСТИТУЦИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ (1879-1918)1
д-р Алека Стрезова, гр. София – БАН
Началото
Според Берлинския договор от 1/13 юли 1878 г., България е
възстановена като васална на Османската империя. Тя е конституирана като трибутарно княжество, начело с княз, утвърден от
Портата и одобрен от великите сили. Очаква се новата държава
да не проявява инициатива във външната политика, а да следва
линията, зададена от Цариград. Разбира се, на практика нещата
стоят по различен начин. Още със създаването си, Княжеството не само учредява свое външно министерство, но и изгражда своите първи дипломатически представителства в съседните
балкански държави. Макар да не са назовани изрично „дипломатически”, а просто „агентства”, тяхната цел е да улеснят общуването на княжеското правителство с османското, румънското
и сръбското. Трябва да отбележим, че в това отношение младата държава следва прецедента, установен с Румъния и Сърбия,
които също са били васални на Империята, но са сключвали договори и конвенции въпреки протестите на Портата.
Централното управление
М-во на външните работи и вероизповеданията е създадено през 1879 г. въз основа на чл. 161 на Търновската конституция. То е едно от първите шест министерства на Княжество
България. Състои се от Централно управление и дипломатически агентства. Централното управление започва скромно своето съществуване с три отделения и 12 човека персонал. В края
на изследвания период служителите на министерството са вече
82-ма, разпределени в шест големи отдела. Разрастването на административния апарат е тясно свързано с нуждите на службаТекстът резюмира дългогодишните наблюдения на авторката по темата. В основата му стои издадения от изследователката труд „Българската дипломация: институции и представители. 1879-1918“. С.,
Авангард прима, 2017.
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та и отразява реалностите в българската външна политика. Така
през 1893 г. е обособено отделение по пресата като предпоставка за добрата информираност на министрите; през 1898 г. е
създадено и търговско-канцеларско отделение, като резултат от
новосформираната мрежа от търговски агентства на Княжество
България в Османската империя. Службата в министерството е
определена с два нормативни акта: Правилник за организацията
на МВРИ (1897) и Закон за устройството и службата по МВРИ
(1907)
Правилникът е първият нормативен документ, който регламентира организацията на министерството и дипломатическата
служба. Състои се от 56 члена, подредени в седем глави. Според постановленията му главната служба на МВРИ се състои
от Централно управление, Дипломатически отдел, Отдел на
търговските агенти, Отдел на изповеданията (чл. 1). Централното управление включва главно секретарство, дирекция на
дипломатическата кореспонденция и церемониала, политическо отделение, търговско-канцеларско отделение, отделение на
пресата и библиотеката, отделение на изповеданията и счетоводство (чл. 3). Важна фигура в министерството е главният секретар, който отговаря за кореспонденцията, надзирава работата на отделите и осъществява връзката между началниците им
и министъра (чл. 4-9). Правилникът задава и предписанията за
назначения и повишения, определя се конспект за входен изпит,
регламентират се щатът и заплатата на персонала. Всеки чиновник заявява влизането си във ведомството с полагане на клетва.
Законът за устройството и службата от 1907 г. превръщат
МВРИ в единственото българско министерство, чиято организация е нормативно регулирана. Законът отразява такива реалности като например активизирането на българската външна
политика и съзнанието за важното място, което ще заема дипломацията при решаването на сложните външнополитически проблеми на държавата. Нещо повече, нормативният акт дава политическата заявка на България за независимост в най-близкото
бъдеще: в постановленията на закона ведомството е представено
като учреждение на независима държава; неговите служители
носят титлите „пълномощен министър” и „консул”, които имат
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и дипломатическите чиновници на суверенните държави.
Законът се състои от 28 члена. Според постановленията му
министерството се състои от Централно управление, дипломатически представителства и консулства (търговски агентства).
Главният секретар започва да се нарича съветник. Централното
управление се състои от шест отдела: Кабинет на министъра, Политически отдел, Консулски отдел, Изповеден отдел, Счетоводство, Архив и библиотека (чл. 5). Определено е, че персоналът
на ведомството ще се състои от три категории чиновници (чиновници от кариерата, обикновени чиновници и служащи) и за
пръв път са формулирани правила за служебното старшинство.
Чиновниците от кариерата се делят на пет степени (съветник,
първи, втори и трети секретар, аташе) и са предвидени подробни
правила за авансирането им във ведомството (чл. 9, 13-16).
Дипломатическата мрежа
Паралелно на организацията на Централното управление
се изгражда и дипломатическата мрежа на страната. Първите
дипломатически агентства са в съседните Цариград, Белград и
Букурещ и появата им е закономерна с оглед на многобройните
висящи двустранни въпроси за решаване. Пробивът с откриването на представителство в столицата на велика сила е извършен
по времето на Стефан Стамболов с агентството във Виена. Следват още три големи вълни на увеличаване на дипломатическото
представителство. Голямото разрастване на дипломатическата
мрежа става след международното признаване на княз Фердинанд през 1896 г., когато са открити мисии в Русия и Франция
(от великите сили), Гърция и Черна гора.
Организацията на задграничните представителства
е определена в Правилника от 1897. Дипломатическите
агентствата на Княжеството са осем: Цариград, Виена, Петербург, Париж, Букурещ, Белград, Атина и Цетина. Ръководството им се състои от първокласни и второкласни
дипломатически агенти, както и първокласни, второкласни
и третокласни секретари. Първокласните дипломатически
агенти са в столиците на великите сили и Цариград, а второкласните – в балканските държави (чл. 31). Личният състав на
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дипломатическите мисии е подробно определен. Цариградското
агентство е с по-голяма численост: има три класа секретари, два
класа драгомани (преводачи) и архивар-регистратор. Останалите представителства са с четиричленен състав, състоящ се от
дипломатически агент, двама секретари и архивар-регистратор.
В края на ХІХ в. се откриват и първите княжески търговски
агентства, които са в Османската империя. Такива представителства има в Цариград, Одрин, Солун, Серес, Скопие, Дедеагач, Драма-Кавала и Битоля. Правилникът регламентира и техния състав и атрибуциите на агентите. Според постановленията
на наредбата, търговските агенти са действителни и почетни. В
градовете, където съществуват едновременно българско дипломатическо и търговско агентство, второто следва нарежданията
на първото.
В началото на ХХ век се откриват дипломатически агентства
и в останалите столици на велики сили: Лондон, Рим и Берлин.
Разширената дипломатическа мрежа изисква нова регулация на
новата структура. Според Закона от 1907 начело на дипломатическите представителства застават чиновници от кариерата или
„лицата, които заемат видно обществено или политическо положение.” Важен критерий при постъпването на служба се оказва
завършеното юридическо образование, издържан изпит по български, френски, българска география и история.
В навечерието на независимостта освен съществуващата
вече търговска мрежа в Османската империя, София открива
представителства в Марсилия, Одеса, Будапеща, Киев и две почетни търговски агентства в Париж и Анверс.
Третата вълна на разширение на дипломатическата мрежа
идва с Първата световна война, когато България открива легации в неутралните в конфликта европейски държави, в нови
държавни формирования и отвъд океана. В края на 1918 г. българските дипломатически представителства в чужбина са вече
18. До 1909 г., поради васалния статут на държавата, представителствата се наричат дипломатически агентства, а след признаването на независимостта са издигнати в легации; съответно и
дипломатите се наричат първоначално дипломатически агенти,
а впоследствие – извънреден пратеник и пълномощен министър.
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Финансиране
Финансирането на министерството е отразено в годишните
бюджети на Княжеството/Царството и заема между 1,7 и 4,8 %
от общия бюджет на държавата. Заплатите са в общи линии константна величина, динамиката се наблюдава в отпускането на
представителните суми.
Външни министри
Когато се говори за МВРИ, неизменно трябва да се споменат и имената на строителите на модерната българска дипломация. Петима са министрите за периода, които могат да бъдат определени като архитектите на дипломатическия корпус.
Д-р Георги Вълкович още през 1881 г. започва организацията
на министерството по европейски образец. Григор Начович
прави първите номинации на дипломати, които създават модерния облик на кариерата. Димитър Греков става познат като
пръв организатор на образцова и практична цялостна структура на министерството, направил първите стъпки за откриването
на търговски агентства в Османската империя. Д-р Константин
Стоилов – пръв законодател на МВРИ, действал със замах при
разширяването на дипломатическата мрежа на страната. Д-р Димитър Станчов – също законодател, но и пръв професионален
дипломат сред министрите.
Българските дипломати
Кои са първите български дипломати? Сред тях ще видим
участници в църковните борби, такива, докоснали се до революционното движение, обществени фигури, добре познати в
страната и чужбина. С времето профилът на дипломатите се
професионализира: от времето на Регентството в корпуса влизат
представители с добро образование, получено в западни университети, преобладаващо с юридически профил. От 90-те години на XIX век в професията навлизат чиновници от кариерата,
започнали професионалния си път като секретари на агентства
и с течение на времето заели титулярен дипломатически пост.
Част от тях остават в дипломацията и след 1918 г.
Какъв е профилът на модерния български дипломат? Това
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е човек, произлизащ от средите на познатите и авторитетни български възрожденски родове. Наследник е главно на търговци
(едри или дребни, но има и единици, представители на едрите
стопански субекти), в по-редки случаи на занаятчии. Негов основен капитал е образованието, на което той се надява за професионален и политически напредък. Различните контакти, които
българският дипломат изгражда по време на своя житейския
път, също имат отношение към неговото служебно израстване.
Главният фактор са връзките по линия на наставничеството –
общуването тип покровител-фаворит (някои биха го свързали
и с приятелството) – връзки, които създават стабилния характер на дипломатическия корпус. Професионалният дипломат не
е привърженик на определена партия. Разбира се, той може да
има своите политически пристрастия, но партизанството не е
водещо при професионалната му номинация. Българският дипломат произхожда в повечето случаи от влиятелни родове, но
и по силата на брака се обвързва с други известни фамилии. Но
фамилната принадлежност не е причина за кариерно израстване, напротив, тя скрепява политическите контакти в един подълбок съюз.
Сградата на Външно министерство
Трудно е да се възстанови къде първоначално се е помещавало МВРИ. По сведения на съвременници, министерствата
са близо до Народното събрание. Три от тях делят една сграда – „широка паянтова, на два етажа”, а самото външно министерство заема две стаи от дома – едната за министъра, другата
за служителите. Едва след 1892 г. МВРИ се нанася под наем в
новопостроената сграда на Българското книжовно дружество в
центъра на столицата, точно до Народното събрание. Договорът за наем е сключен за неопределен период и е в размер на
10 000 лв. годишно.
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ИВАН АЛЕКСАНДЪР (:ІѠАНЪ АЛЄѮАНДРЪ) –
ЦАРЯТ ИСИХАСТ
д-р на п.н. Елица Димова, гр. София

Никой от нашите първи царе не изглежда толкова
велик като цар Иван-Александър – неговата военна мощ
наподобява втори Александър Велики, по вяра и набожност
той е втори Свети Константин; така той залови всичките
си врагове, подчини ги и установи мир във Вселената.
Из „Възхвала на Иван Александър” (1337 г.)
от неизвестен съвременник на царя
Времето на падането на България под османска власт е на
пръв поглед добре изучено. За Иван Александър трябва да се
знае, че е единственият български цар, управлявал 40 години
и само Петър, синът на Симеон, може да се сравнява по владетелско дълголетие с него. Известният медиавист проф. Иван
Дуйчев в т. 1 на „Енциклопедия на изобразителните изкуства в
България” го нарича най-големия ктитор за всички времена от
българската история и „една от най-важните фигури в историята на Балканския полуостров през XIV век, което до голяма
степен се дължи на гъвкавата му династична политика”. Тези
забележителни факти обикновено се пренебрегват, за да се изтъкват трагичните събития, довели до поробването на България
и да се намери лесно обяснение, като се опозори героичната съ187

протива на владетеля, неговото семейство и народа ни. Но истината е различна от конюктурната и преднамерена теза. Рано
или късно това, което е покрито се открива. А селектираните и
отстранени доказателства се показват. Стратегия на нашите врагове от хилядолетия да се крие истината от нас. Това е записано
в летописите.
Ето какви съвети са дали Зосим, Теофан и Теофилакт на
византийския император Константин V: „Господарю, тяхната
сила е в рода им и в древното им име, с което се наименуват, защото вярват непоколебимо, че са един богоизбран народ, който
говори единия божествен език. Воювай срещу тяхното слово с
мъдро и хитро слово, и ще ги удариш и сразиш първо в ума и
сърцето. Тогава ще отслабнат мишците им и ужас от силата и
славата ти ще ги порази. Така ще ги завладееш навеки. Защото
силата е в Словото и в книгите, и в летописите, и в историята,
царю, и остава да се помни само това, що се запише в книгите
и се опази и разпространи със силата на Империята. Затова сме
велик народ и велика империя, защото това, което ние запишем
в книгите, това вярват и следват всички племена, и това подчинява народите.
Спомни си какво пише в летописите! Как постъпи на своето време императорът Галиен, който пое на поход срещу богарите-гети в Атика. Той пръв обеща на всички богари-гети, които се присъединят към него, римско гражданство и ги наричаше
римски-гети-ромеи, а въстаналите против империята гети, обяви
за робска бунтовническа сган и ги нарече презрително „готи”,
като прокламираше, че чисти и благородни са само гетите-ромеи. Постъпи, прочее, и ти така! Наречи богарите в Мизия и
Тракия – вулгари, сиреч мръсен и варварски народ от пришелци
от изток, които нямат място в земята ти, а богарите от Илирия
и Македония наречи склавени, сиреч, разбунтувала се сган от
скверни роби, придошли от север и запад, живеещи на гърба на
Империята, и го запиши в старите хроники на всички времена,
та да се помни от века и до века, и нека децата им и внуците им
ги четат отново и отново, докато забравят древния си произход
и помнят само твоите думи. И като им раздаваш почести, земи
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и злато, за да се бият едни против други, ти несъмнено ще ги
подчиниш и изтребиш, както предците ти постъпиха с много
други народи досега. Прати свои хора измежду ...родовете им,
и им помогни да правят заговори против царете и воеводите
си, и така да предават войските и народите в ръката ти.”1
Тези напътствия показват коварна, ясна и дългосрочна
стратегия за обезсилване чрез обезродяване на българите, като
се удари по трите най-важни елемента на вярата им: 1. Че са богоизбран и много древен народ, 2. Имат единен божествен език.
3. Силата е в кръвта и в рода им.
Предимството при използване на чуждите извори за българската история е, че те трудно прикриват действителната мощ
на българската вяра и култура, които пребъдват през вековете.
Иван Александър е един от най-интересните царе, но и
най-противоречиво оценяван владетел в българската историография. И то заради нещо, което не е достатъчно подкрепено с
извори, а се основава предимно на литературното произведение
на Иван Вазов „Към пропаст” и писания като „История на Османската империя” на Йозеф Хамер. Чуждопоклоничеството в
историографията и липсата на собствена преценка са явления,
които е добре да бъдат преразгледани. Едно от твърденията за
Иван Александър в определено преднамерена посока е, че е водил непоследователна външна политика. През всичките години
на неговото царуване едва ли се събират и няколко мирни месеца. Как владетел, който отстоява държавата 40 години може да
го направи без да е изключително гъвкав и в същото време надарен с воински качества? На този въпрос критиците не търсят
отговор. Не може да се обясни и как при тази много сложна обстановка на Балканите царят разгръща огромна по размах строителна и укрепваща културата ни дейност. Затова е необходимо
да изследваме вече наличните извори с непреднамерен подход и
дори с нова историческа методология.

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

1

189

Фиг. 1. Четвероевангелие на
цар Иван Александър
(Лондонско евангелие).
Иван Александър,
съпругата му Теодора-Сара,
престолонаследникът Иван
Шишман и по-малкият им син.

Защо е важно да върнем истинската слава на нашите
царе и защо е нужно да наблегнем на Втория златен век на
България?
Защото историческата наука би трябвало едновременно
обективно, но и от българска гледна точка да обследва източниците. Тезата, че дворът по времето на Иван Александър се
е раздирал от семейни противоречия и че по същество царят е
слаб владетел, който носи лична вина за падането на България
под турско иго е необоснована. Никой княз или император, ако
няма силата и авторитета, не може да издържи толкова дълго на
престола при мощни и обединени врагове. Всъщност най-многобройни ръкописи с богати илюстрации, които показват българската слава през вековете, сме наследили именно от времето
на Търновската книжовна школа и царуването на Иван Александър. Те показват величие и ръкописите носят неговия личен подпис. Ктиторската му дейност може да се сравнява със Златния
век по времето на Симеон. Царят е най-образованият владетел
на Балканите, като по време на битката при Русокастро от 1332 г.
и последвалите преговори той е говорил на перфектен гръцки
език. Известно е, че е знаел и старите български езици, които са
се разпространили на владените територии, което удостоверяват
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две венециански грамоти, където подписът му е и на персийски.2
Иван Александър е бил силно религиозен,3 имал е богата
култура, дори страст към книгите, използвал е символен език,
подходящ за епохата, бил е решителен, но е „гледал благо”.4 Интересно описание дава „Песнивеца”: Иван Александър бил „румен, доброзрачен и красив на вид, гледащ сладко в очи всички”.
Той споменава, че царят бил със свити колене, т.е. възможно е
в детството да е прекарал детски паралич. Но този недостатък е
превърнат в качество, защото книжовникът ни уверява, че владетелят бил „правоходец“. Той е наричан „превелик, христолюбив, най-православен, цар на царете”.5 Затова е важно да видим
истинския образ на владетеля, който прозира чрез делата му.
На първо място трябва да се отбележи изключителното обстоятелство при идването му на престола. Той е избран от Съвета на болярите, наречен в изворите „правителство” и е призован
да стане цар в момента, когато той е ловешки деспот, титла получил от вуйчо си цар Михаил Шишман. И по бащина, и по майPelegrini, F. Maria . Giornale dell’itala letteratura, XVII, Padova, 1807,
p. 5-32, 113-144, 1808, p. 49-80, 193-224; Дуйчев, Ив. СБК, 2, стр. 137149 (двуезичен); Петров, П. и В. Гюзелев. ХИБ, Т. 2, стр. 255-256;
Гюзелев, В. Средновековна България в светлината на нови извори. С.,
НП, 1981 (превод и обстоен коментар), стр. 156-186 (номерацията на
ръкописите е по това издание); Гюзелев, В. Венециански документи
за историята на България и българите от ХІІ-ХІVвек. С., 2001, стр.
78-80.
3
Например: Сам владетелят на българите – цар Иван-Александър, в
договора с Венеция се кълне в нея наред с Отца, Дева Мария и Кръста („и се заклева моето царство в Бога отец и Дева Мария, и в самия
животворен кръст, и в света Параскева Търновска, и в моята душа”).
4
Песнивец на цар Иван Александър или Софийски псалтир от 1337 г.
С., БАН, 2. л 311а-312б.
5
Похвала за Иван-Александър е поместена като послесловие в Софийския псалтир (песнивец) от 1337 г. (БАН сигн. 2, л 311а-312б). Царят е възхвален в тържествен стил във висша степен, като е наречен
„велик воевода и цар на царете“. Подчертани са военните му подвизи
срещу византийския император и срещу турските завоеватели, сравнен е с Александър Македонски.
2
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чина линия той е наследник на известни царски фамилии – „от
двете страни на царското коляно”, както пише в „Осмогласника”. Благородството е по линията на Тертеровци и на Асеневци.
Практиката да се избира българския владетел от посветените родове е много древна и по същество е просъществувала
до края на Второто българско царство. Според Боно Шкодров
българите от хиляди години са запазили специалния ред на наследяване на властта – по достойнствата на някои от доказалите
се свещени родове, избирани от Съвет, наречен Кинеш.6 Изборът На Иван Александър става по настояване на двама посветени мъже – протовестиарият Раксин и логотетът Филип, които
„успели да убедят и другите знатни у българите” да възнаградят
победителя в междуособицата между различни претенденти,
след детронирането на цар Иван Стефан през пролетта на 1331 г.
Иван Александър е бил вече известен и авторитетен деспот, който участва в битката за запазване на западните български територии. Един ктиторски надпис в храма „Св. Николай Мирликийски” от с. Станичене в днешна Р. Сърбия бележи преломната
година на неговото възкачване –1331 г.
Текстът гласи: „С благоволението на Отца и с изпълнението на Сина и със съдействието на Светия Дух изписа се
и се изгради този храм на св ... и със средствата на Арсений
и Евтимия и Костандин... в дните на благочестивия цар Йоан
Асен и при господина /Б/елаур в год 6840 /1332/”.7 Този надпис
е изключително показателен както за меценатската му роля още
като ловешки деспот, така и за дипломатическите му качества.
В междуособната война, която се разразява между него и отцепника Белаур, който се е окопал в Бдин (Видин), царят въпреки че
излиза победител, признава донякъде статута на местния болярин. Името на Белаур за първи път се споменава в битката при
Шкодров, Б. Българите през V-VII в. Доклад за научна конференция
на международната академия по българознание, иновации и култура
9-10 май 2006 г. с.12.
7
Павлов, П. Метежници и претенденти за търновската царска корона през XIV в. Варна: LiterNet, 2005.В https://liternet.bg/publish13/p_
pavlov/buntari/metezhnici.htm
6
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Велбъдж. Надписът от храма в Станичене хвърля нова светлина
за междуособицата и нейното потушаване в момента, в който на
историческата сцена се появява Иван Александър.
От другите надписи в споменатата по-горе църква се разбира, че сърбите разгръщат широкомащабна офанзива, като привличат различни съюзници срещу българите. Във встъплението
към Душановия законник, Стефан Душан казва, че българската войска достигала до 80 000 души, в която влизали силите на
„гръцкия цар Михаил и неговия брат Белаур, и българския цар
Йоан Александър и Иванко Бесараб, тъста на цар Александър,
живущите в съседство с тях черни татари, и Яшкото господство
и с други господа с него.” 8 Числеността на войската вероятно е
преувеличена, но целта ни е да откроим ролята на Иван Александър, а не да навлизаме в подробности. Михаил III Шишман в
момента на схватката е легитимен владетел, споменат в горния
надпис като „гръцки” цар. Стефан Урош Дечански започва военните действия в отговор на споразумението между чичото на
Иван Александър – Михаил Шишман и Андроник III за обща
офанзива срещу сръбския крал. Андроник III навлиза в Западна Македония и след като завзема някои крепости, изчаква край
Битоля реакцията на българския владетел. Той на свой ред тръгва от Търново за Средец, превзема Земен, но забавя темпото в
очакване на подкрепление и обоз, което мобилизира неговите
врагове.
Стефан Дечански през това време се разполага край Велбъдж. Никифор Григора твърди, че Михаил Шишман разполагал с 12 000 българи и 3 000 наемници – власи и татари,
предвождани от воеводата Иванко Бесараб, тъст на Иван
Александър. За сръбската войска пък византийският историограф казва, че кралят разполагал със „силна войска” и
1 000 „келти” (каталански наемници). Според Йоан Кантакузин обаче наемниците били 300 тежковъоръжени „аламани”.9
Деспот Белаур е брат на Михаил Шишман, но след поражението и смъртта на царя се опитва да се постави в зависимост
8
9
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от сърбите и да им предаде българската корона. През това
време на престола идва Иван Стефан, син от първата жена на
Михаил Шишман, племенник на Стефан Дечански и роднина по друга линия на Белаур. Разбираемо е защо болярите от
Търново не приемат тази кандидатура. Иван Алаксандър явно
изчаква битката между роднините, но в 1331-2 г., когато е отбелазан ктиторският надпис от Сърбия, той явно е преодолял
съпротивата на Белаур, което личи по включването му след
царското име.
Имаме малко данни за влиятелните служители на хазната,
строителството и протокола, които са номинирали и избрали новия цар. Длъжностите на протовестиария и логотета не са напълно изяснени, но ако се следва логиката на титлите и се разчлени
думата „вести” (веди) – единият е отговарял за „информацията”,
тайните преговори и протокола, а другият – за „логоса” или комуникацията в страната и обяваването на царските решения.
Иван Александър или по-правилното е Йоан, е роден в началото на XIV в. Жена му Теодора Бесараб е свързана с влашката фамилия, която участва в битката при Велбъдж. От нея той
има трима синове: Михаил Асен, Иван Асен IV и Иван Срацимир, макар че все още се спори за техните действителни рождени дати, дори за имената им. Според някои извори царят е имал
четирима свои наследници във втората половина от царуването
си и на практика е делегирал правомощия за четири големи владения и области на тях. Единият син се казвал Добрич. И тримата му сина от първата съпруга са родени докато е още ловешки деспот. Не е необичайно, че синовете му са провъзгласявани
един след друг за съцаре, което се вижда от намерените монети. По време на неговото царуване се секат най-много монети.10
Това говори за разгръщане на търговията и оживен стопански
живот. Юрисдикцията на българската държава през втората
половина на XIV в. се простира до Карпатите.11 На изворите,
Жекова, Ж. Кръстът върху българските средновековни монети. – В:
Монетосеченето при Иван Александър, С., 2019, с.135.
11
Павлов, Пл. Как българските царе контролирали митниците. –
Труд, 24 януари 2020, с 13.
10
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които потвърждават властта на българския самодържец обръщат внимание проф. Петър Мутафчиев, проф. Петър Коледаров,
д-р Тервел Попов изследва наследството на Влахия и Молдова,
проф. Овчаров открива роднинската връзка на Иван Александър
с Влад Цепеш, страшилище за турците и управител на териториите отвъд Дунава.
През XIV в. младите княжества Влахия и Молдова признават
сюзеренитета на търновския цар. Един от важните проходи БранРукър, който води към Сибиу и Брашов, е контролиран от наши
„граничари”. Българските територии са маркирани от топонимите с ясен национален произход. Влашката владетелска резиденция Къмплунг се наричала Дългопол, един от важните центрове и днес е гр. Търговище. Проф. Пламен Павлов отбелязва,
че през XIII-XIV в. пограничния район на Карпатите се е зовял
Края или Краището. През България е минавал поклонническият път за Йерусалим, като в един средновековен пътеводител,
запазен в Брюж, Белгия се споменава изрично, че в пределите на царството ни влизат Хелмщад или Херманщад (Сибиу),
Бирборм (Рукър), Мерп, който не е идентифициран, Нивермерк
(Търговище), Бела (окръг Дъмбовица в Румъния), Росси или
Йорго („двойната” крепост Русе-Гюргево), Каструм де Касано
(Полско Косово, Русенско), Тирно (Велико Търново).12
Както се разбира, българската държава е контролирала
голяма част от териториите си на Балканите до падането под
Османска власт. Не е за пренеберегване фактът и на продължаващите връзки със земите на днешните Босна, Хърватска,
Черна гора, Венеция и Генуа. Митниците във Влахия, наричани
на унгарски „вама” остават под контрола на Иван Александър
и на сина му Иван Шишман до края на българската държава.
Не буди съмнение, че царят-исихаст е разгърнал отново 18-те
духовни школи, които са съществували от Първото българско
царство, ако съдим по останалите ръкописи и ктиторски портрети. Най-богато украсените български ръкописи за цялото
съществуване на средновековна България показват разгръщане
на уникални български школи, покровителствани системно от
12
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владетеля и негового семейство. Четвероевангелието, познато
като Лондонското евангелие от 1355-56 г., е един от най-забележителните паметници на епохата и по същество крие още много
тайни. В заглавните бележки преписвачът и калиграф, чието име
е Симеон ни се съобщавава, че има скрито значение или текст
между редовете.
По същото време ние знаем, че във Велико Търново патриархът носи същото име като това на монаха, създал това художествено произведение. Възможно ли е работата да е възложена
именно на него? Несъмнено не е нещо необичайно за средновековието духовникът да не изтъква сана си, когато е в служение,
а именно обратното – да подчертава своята нищтожност спрямо
Бога и овластения от него владетел. А такава отговорна задача
не би била поверена на обикновен монах. Ето как започва въведението: „Слава на Светата Троица, която е възхваляване на
нашия Бог, Който изпълнява всяко добро начинание започнато
в Негово име, защото от Него произлиза всичко, всяко начало и
всеки край. Написа се този животочен извор на новата благодат
на пресладкото учение Христово и на Неговите божествени ученици апостоли наречен Четвероблаговестие. Не заради външната красота и ярки цветове, злато, пресукан лен или заради скъпоценните камъни и диаманти на декора, но заради вътрешното
свещено слово... И тайнственого самотрения изпълнения. Яже
в нем въйчиего и божественого въйчисления и чудодейства“.13
Именно тези чудодейства са закодирани в т.нар. магически четириъгълник.
От недогматична гледна точка влиянието на исихазма за
запазването на източното православие, който се пренася в бившите български територии след падането под Османска власт
и е изцяло заслуга на Иван Александър, не е оценено подобаващо. Защото не би имало т. нар. трети Рим, ако България не беше
играла не просто посредническа роля между някои от европейските културни центрове през късното средновековие, а ги е генерирала и на практика създала.
Четириевангелие на цар Иван-Александър. Изд. Методиеви книги,
2018.
13
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Магическият четириъгълник в Лондонското евангелие е
енигма, защото задава математическите съответствия на духовно познати на владетеля и семейството му важни сакрални тайни. Посветените български царе са съхранявали тези тайни на
практика хиляди години. Тези специални знания са били свързани с цикличността в историята, знанието за отвъдния живот и
прераждането, съотвествието на числата със сакрални писмена,
връзка на физическите с музикалните и духовни закони, ненакърнимостта и съзидателността на божествения единен български
език. В магическия четириътълник са закодирани владетелските
инсигнии под формата на повторени многократно постулати. На
практика това е нещо като египетски картуш, който огражда в
свещено пространство името на владетеля. Едно от интересните
открития, които могат да послужат за по-задълбочено изследване, е връзката на странната прогресия в магическото квадратно
пространство с кода Дуло, който открих. Числото 186681 показва божествено проектиране и инсигнията (многозначния символ) в древната българска вяра. В кръста, който се образува в
чентъра на квадрата има 12 хоризонтални и 18 вертикални деления, без да се взема предвид лигатурата в центъра, която огражда I-ῶ (Йоан). Тя се среща само веднъж и се намира в центъра на
квадрата. Така съвсем ясно се очертава закономерност, която е
производна на знанието за значението на знака Дуло от царската
фамилия. Доказателство за преднамерената роля на „картуша”
е фактът, че владетелското име е оградено от всички страни с
думата РА. Тя е символ на слънцето – освен при египтяните и
при българите. Достатъчно е да посочим, че нашият календар
е слънчев, както и наличието на достатъчен брой думи, които
започват с РА и имат значение на светило, светлина или блясък,
като Райко например.
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Фиг. 2. Магически четириъгълник, Лондонско четвероевангелие

Фиг. 3. Съвременна транскрипция на четириъгълника
198

РА обгражда както кръста, така и магическата формула, че
Йоан Александър царува днес. Смисълът на това е, че наследството на царя не само няма да се забрави, но ще се възроди
отново като феникс. Феникс е изобразен зад главата на царя в
сцената на разговора му с Давид в Манасиевата летопис, където
се намеква, че родословното му дърво е от Давидовото коляно. В
магическия четириъгълник са вложени и други тайни, свързани
с познанието на съзвездията.
В нашата историография доскоро не се гледаше сериозно
на източниците, които са от религиозен характер, като житията и приписките във връзка с функционирането на Българската
патриаршия. Но на практика това са послания от епохата – много точни и автентични извори. Такъв прекрасен източник е житието на Теодосий Търновски, написано от партриарх Калист,
който е бил силно повлиян от царя. Самият Теодосий е родом
от Видин и според някои източници е роднина на владетеля. В
житието се споменава, че видният исихаст се е ползвал с голямо
благоволение от Иван Александър и му е бил съветник.

Фиг. 4. Изображение на Теодосий Търновски,
Постница „Св. Лука”, Рилски манастир
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Исихазмът е изключително интересно учение, което е било
припознато от църквата. Неговите корени не са достатъчно добре изучени. Всъщност това е мистично разбиране на християнството, което има дълбока основа в начина на възприятие на света от българите още от времето на траките. Родното име на един
от най-видните последователи е именно Теодосий (Теодор),
следовник на създателя на учението Григорий Синаит. Той, както и други български духовни водачи минава през школата на
Синайския манастир, Египет и Атон. Исихазмът се основава на
т.нар. „умна” или вътрешна молитва. Условното изучаване на
молитвата по книга не било достатъчно, за да се постигне висша
духовна степен, необходим бил и учител и наставник. Висшата
комуникация с Бога изисква душевна и телесна чистота, които
се постигат с пост и посвещение. Вероятно екстатичното състояние, до което са достигали най-висшите чинове, е подобно
на това на орфиците. До този извод може да се стигне, като се
изучава опита на Теодосий Търновски.
След странствания през Арчарския манастир „Свети Николай”, Сливенския манастир, Търновския „Света Богородица”,
Теодосий отива в Парория, Странджа при създателя на исихазма
Григорий Синаит, който оформя школата си още в началото на
XIV век. Търновският монах преминава през всички степени на
духовно сподвижничество и растеж. Като „започва с най-простите упражнения”, той достига висотата на „божественото съзерцание”. Описанието на скалата на израстване твърде много
наподобява древното българско 7-степенно посвещение на Великата Вяра. Патриарх Калист казва, че по това време (първата половина на царуването на Иван Александър 1331-1345 г.) в
Странджа вече има четири лаври – църкви. Следователно школата на българския просветител е била известна и нещо повече –
тя е била създадена с протекцията на владетеля. През Средновековието българската православна църква е била финансирана
и на практика покровителствана от царския институт. Затова е
наивно и нелогично да смятаме, че тя е имала някаква напълно самостоятелна роля за запазване на българския характер на
християнството на Балканите.
200

Ролята на Иван Александър ясно проличава в съобщеното
в житието на Теодосий. По поръчение на преподобния Григорий
Синаит, свети Теодосий отива в Търново при Иван Александър
с молба да спаси от разбойниците манастирите в Парорийската
пустиня. Царят не само подсигурява охрана срещу пограничните набези за манастирите, но ги обезпечава с всичко необходимо. Това било точка, която се разглежда и на един от съборите,
организиран през 1350 г. На него разбойниците и крадците са
предадени на анатема.
През 1346 г. Синаит почива, а Теодосий отказва да поеме
ръководството на неговата школа. Търсейки отново защитата
на Иван Александър, той отива в църквата „Свети Атанасий” в
Атон, а по-късно и в Зографския манастир, който бил под личната егида на царя. Следователно през всичките години на уж
спонтанно митарстване, всъщност търновският монах сякаш
изпълнява специална мисия. Какво точно е правил в Солун, Несебър и Константинопол, където е пребивавал след това, не се
знае, но най-вероятно е събирал последователи и е подготвял
създаването на университета край Велико Търново. Предполага
се, че преподобният Теодосий вече е в Търново през 1349 г. Найвероятно планът за изграждането на средновековен университет
се е родил по-рано, но започва да се осъществява непосредствено след сватбата на Иван Александър с втората му съпруга Сара
през 1345 г., дъщеря на банкера и ковчежника на царя.
Теодосий Търновски е бил извикан и молбата му към царя
да определи място и да окаже материална помощ за основаване
и строителство на манастир, подобен на Синаитовата обител в
Парория, среща радушна подкрепа. Иван Александър му предоставя старата тракийска крепост в Килифаревската планина,
на 20 километра от столицата. И това не е случайно. Монасите
са били духовната войска на царството. Обучението в Кодекса
на Великата Вяра е и тайната дипломация на посветените. Българското наследство на седембожието, което е свързано с календара и разбира се с Розетата от Плиска и нейната тайна се вижда
и от изображение на Иван Асен II, където той е със седемвърха
корона в Голямобуковския манастир „Света Петка” (или „Жи201

воприемний източник”). Той се намира в землището е на село
Голямо Буково (тогава село Коджа бук), Средецка община, на
64 км от Бургас. Там са открити още преди Освобождението
през 1873 г. три икони на мраморни плочи – Христос с дванадесетте апостоли, икона „Живоприемний източник” – Дева Мария
с младенеца, седящи в чаша, а от чашата-източник водата пада
в шадраван, в който плуват 7 риби, и икона „Св. Петка Епиватска” с райско клонче в ръка и държаща кръст. В местността има
лечебна вода.
Иван Александър имал пристрастия към определени
светци като Богородица, Св. Николай Мирликийски и Св. Петка.
Споменаваме за наследството на фамилията, за да се проследи
връзката с интереса на царя към меценатството и запазване на
българската културна идентичност. Владетелят вече е бил известен чрез пророческата дарба на Теодосий Търновски за възможното падане на България под „агаряните” и е започнал усилена подготовка за съхранение на националното богатство. През
40-те години на XIV век турците вече правят сериозна офанзива на Балканския полуостров. Българският владетел е на голям
кръстопът. Още в края на 30-те години на XIV век неговият тъст
Иванко Бесараб, васален на българския цар владетел и баща на
първата му съпруга Теодора, изменя на подписания с България
договор. В същото време Теодора Бесараб и сестрата на владетеля Елена женят синовете си Иван Срацимир и Стефан Урош V
за две сестри от фамилията Бесараб. Иван Срацимир е женен за
Анка Бесараб, но явно не се е доказал като надежден наследник.
Другите синове на царя от първия брак са хвърлени в битка срещу турците по принуда твърде млади.
Според някои историци синът на Иван Александър – Иван
Асен IV загива през 1349 г., но за тази дата може да се спори, тъй
като в Манасиевата летопис от 1344-45 г., препис от Ватикана,
има реалистична миниатюра, на която е изобразено погребението на младия принц. От сцената се вижда, че Сара вече е пълновластна царица, облечена във владетелски одежди, а зад нея е
опечалената майка на Иван Асен IV – Теодора в монашеско об-
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лекло.14 Следователно вторият брак на Иван Александър е преди
1345 г., а не в 1347 г., както се твърди от някои извори. А освен
това присъствието на двете знатни жени в Манасиевата хроника
показва, че протоколът е бил стриктно спазван и независимо от
сложните отношения, е имало порядък в царския двор.

Фиг. 5. Изображение на втората съпруга Сара и замонашената
Теодора в Манасиевата летопис, Ватикански препис

Привидно нелогичните действия на Иван Александър във
връзка с това, че обявява последователно синовете си от първия брак за съцаре, а после се спира на Иван Шишман, намира
друго по-логично обяснение. Статутът на съцар се е давал на
всеки васален владетел и това не е изключение за българската
Славянски ръкописи, документи и карти за българската история
от Ватиканската апостолическа библиотека и секретния архив на Ватикана (IX- XVII в.) Под редакцията на Аксиния Джурова и Божидар
Димитров. С., 1978, с.18.
14
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титулатура. Самият Иван Александър не на шега или поради
гордост се нарича „император на българи и гърци”. Синът му
Михаил Асен е обявен за престолонаследник, но той умира непосредствено след женитбата си около 1355 г. Тогава е пленен и
Иван Срацимир. Унгария води битка за българските територии.
Багрянородството така естествено минава към наследника му от
втория брак Иван Шишман. От Четвероевангелието от 1355-6 г,
където Шишман е с червено – царско облекло, става ясно, че по
това време той е избраникът. Ще добавим, че не е необичайно
за епохата, още по-малко за българите, потомството на владетеля да получи част от царството или съответна титла. Само ще
посочим, че по времето на Карл Велики 8-9 в., създал Франкската империя на обширна територия, която включва днешните
Франция, Германия, част от Унгария, спазва правилото, утвърдено още от предците на Атила – да се погрижи за васалитета и наследството, като разпределя приживе държавата между
наследниците – Карл, Луи и Пепин. Луи Благочестиви, който
надделява между тримата, прави същото – опитва да раздели
Европа между своите трима синове, с което на практика разбива постигнатото от баща си. В крайна сметка това предизвиква
разпад на империята и дори можем да стигнем до съвремието,
където Франция и Германия, някогашни франкски владения,
имаха противоречия за междинните карлови територии, което
се проточи до създаването на Европейския съюз. Виждаме, че
много преди създаването му е заложено разделението и междуособните войни в Европа. Трябва ли затова да оценим негативно
царуването на Карл, с когото се гордеят европейците?
Така че обективната оценка изисква да се вгледаме какви са
постиженията на епохата на Иван Александър и техния отзвук
за вековете на тежко робство. Действията на владетеля са били
много предвидливи и насочени към това да се съхрани паметта
и културата на българския народ, неговата просветителска и за
други народи роля да пребъде през вековете. В Четвероевангелието, по-познато като Лондонското, историята, която се разказва както за християнството, така и за мястото на българските
фамилии в него е различна. Иван Александър е съизмерим с
апостолите, той сякаш е дейна фигура и в предходни епохи. В
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Манасиевата хроника общува директно с Христос. Опечаленият Иван Александър, познат от Манасиевата летопис е съвсем
различен в изображенията от Лондонското евангелие, където те
показват могъщество, власт и задоволство.
Какво казват изворите за Сара?
Не е за пренебрегване, че историята на Александър и Сара
е една от най-романтичните средновековни български любовни
истории, защото и в двата известни извора се споменава за обстоятелствата на тяхното запознанство. Мавро Орбини я нарича
Ебраида. Има вероятност това да е титла, а не име или да насочва към произход. Например, Браида е единица от административната система в Испания, в чийто герб присъства елбетицата
и знакът Дуло. Самото име Сара на български произлиза от две
думи САА – вода и РА – светлина, слънце или името означава
водопад от светлина. Думата РА огражда името на царя в магическия четириъгълник в Лондонското евангелие.

Фиг. 6. Изображение на герба на
Ебра или Браида, Испания
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Във всеки случай, явно за да предприеме такава стъпка
Иван Александър – да се разведе и да вземе за съпруга млада
жена, която е от друга вяра, ако се вярва на изворите, тя се е
отличавала освен с младост и красота, за която се намеква, и
с качества, които са могли да запленят вече 46-50-годишния
владетел. Разбира се има и прагматични съображения. Орбини
твърди, че съдбовната среща между двамата е станала на Събор/
процес в двореца и заради ума ѝ царят е бил „улучен/наранен в
сърцето”.15 Това е потвърдено и от Халкокондил. От тази кратка информация можем да заключим, че тя е говорила на традиционно обществено обсъждане, на които знатните жени са могли да се изказват и да вземат отношение, факт, който не е бил
коментиран в нито една история на България.
За ролята на жените в България през средновековието все
още се знае твърде малко, но от тази забележка, както и от изследвания на обичайното право можем да съдим, че дамите не
само в царския двор, но и извън него са се движили като свободни граждани. Българката не се е страхувала да върви сама, защото наказанията за насилие над нея са били много строги. Друг
източник споменава, че царят се влюбил, докато тя се къпела в р.
Янтра. Според българското обичайно право, ако мъж види гола
девойка или е трябвало да бъде наказан с 40 удара по гърба, или
да я вземе за жена. В деня петък е имало аудиенция на местни
наместници за решаване на въпроси от обществено значение или
заплетени казуси. Може да се спори и дали Сара е от еврейски
произход. Имаме доказателство във Витошката грамота за Драгалевския манастир на цар Иван Шишман, където в заключителната част се казва: „Който пък се опита да им напакости
(б.а. на манастирските люде) дори и на един косъм, такъв да
бъде проклет от Отца и Сина и Светаго Духа, от пречистата Богоматер, от дванадесетте апостоли и от триста и
осемнадесетте свети богоносни никейски отци да го стигне
участта на Юда и Ария, да бъде отлъчен от светото тяло и
кръв (причастие) на Господа Бога и Спаса нашего Исуса ХриЦарството на славяните. Дон Мавро Орбини от Рагуза. Абат от
Млетския орден. С., 2009 г.
15
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ста, и да бъде с ония (юдеите), които рекоха: Неговата кръв
да падне върху нас и нашите чада навеки. Амин.”16 Този текст
не трябва да ни убягва и поставя въпроса дали Иван Шишман е
евреин и син на еврейка. В сложната обстановка, между множество врагове, владетелят търси сигурност за наследяването на
престола, както и средства за плана си да спаси България чрез
въздигане на писмеността и духовността. Няма друг цар, който с
такъв размах да е възстановявал или съграждал толкова християнски храмове. Само в Софийско е изградил 14 църкви. И нещо
повече – планът му за пренасяне на българските съкровища и
светини на сигурни васални български територии или на такива,
които са далеч от идещата заплаха е проработил, защото целият
български клир, сякаш напълно планирано и под команда заминава на указаните предварително дестинации след падането на
Велико Търново. През 1371 г. непосредствено преди смъртта си,
Иван Александър събира висшите духовни сановници в Западна
България и им дава указание за последващи действия.
Откъде Иван Александър е знаел какво ще се случи в
бъдещето?
В Житието на Теодосий от Патриарх Евтимий става ясно.
Вероятно между 1337 и 1345 г. Теодосий получава видение, на
което става свидетел послушникът тогава Евтимий. Исихазмът
включва обет за мълчание. Теодосий си направил килия под Килифаревската крепост и Евтимий по вечерня го навестявал, като
известявал чрез ритмичен удар върху дървено клепало, че приближава. На прага на килията на светеца го очаквала изненада.
Теодосий бил в молитвена поза и целият озарен в светлина. Евтимий избягал от страх, но после се върнал и видял светеца да
плаче, проснат пред колибата. На отривистите му въпроси преподобният му отговорил, че агаряните ще поробят нашата страна и че тази превъжделена „горска пустиня” (израз, означаващ
свято място) ще запустее. „И рече: „А ти, чедо, бъди мъжествен и да крепне сърцето ти, защото ще се сподобиеш с вериги
Ковачев, М. Драгалевският манастир „Св. Богородица Витошка“
и неговите старини. Материали за историята на София. Кн. XI, 1931.
с.5-11.
16
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и апостолско гонение!”17 Несъмнено средновековният човек е
имал своите заблуди, но истината е, че религиозното съзнание е
било на такава висота, че е могло да се докосне до възможните
варианти на бъдеще и да ги предвиди. За това, че царят е реалният създател на учението на исихазма може да се съди и по загадъчния ребус в Четвероевангелието или Лондонското евангелие.
Можем ли да се съмняваме, че близкият до царското семейство Теодосий не е споделил веднага своите предчувствия с Иван Александър?
Житията на светеца свидетелстват за сърдечните им отношения и нещо повече – за привързаност и обич между двамата
велики мъже на епохата. В края на живота си Теодосий е пратен в Константинопол и малко преди да се разболее, пожелава
да се оттегли в избрана от него пещера, но царят не позволява
заради здравето му и го изпраща в Перперек, където беше открит златен печат на Иван Александър, откраднат по-късно от
Пловдив, а също така златна монета. Наскоро пък беше открита
епископска базилика и мощите на епископ. И тук е мястото на
Сара. Семейството на Сара е контролирало определени авоари,
нейният баща е бил венециански банкер, който е депозирал български средства във венециански банки и така Иван Александър
си осигурява освен ресурс и съюзници, поне временно. Разбира
се, както Сара, така и царят разгневяват същите тези съюзници
заради щедрата си политика към православните храмове. Сара
е по-ревностна християнка, отколкото се иска на враговете ѝ.
Нещо повече – на нейното име е наречен манастир, а то е вписано в Синодика на достойните и правоверни царе и царици. Това
се споменава в цитираното по-горе житие на Теодосий Търновски. На никоя друга царица не е кръстен манастир и това е признание, а не присъда.
Но времената са тежки, българската държава воюва на
много фронтове. За това са необходими огромни средства. За да
се спасят от лихварите, на царя и царицата се налага да организират публичен съд – събор през 1360 г. срешу жидовстващите
Житие на преподобния Теодосий Търновски от патриарх Калист.
1364 г. Известен в препис на Владислав Граматик.
17
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(еврейска секта), предложен от партиарха. За това споменава архимандрит Павел Стефанов, като твърди, че истинската причина
за събора е бунтът на евреите срешу политиката на царя, целяща укрепване на православието и ревностното християнство на
царицата. Сектата била обвинена, че разлага морала след пораженията от бубонната чума, която обезлюдява и България.18 В
това време на трескава защита на държавата са били направени
и големи разходи, а лихвите от заемите най-вероятно не са били
погасявани. Подтикнат от Теодосий и монаха Роман, владетелят
взема решение „защото царят много почиташе добродетелта на
преподобния”.19 И не само, той самият се възгорял от ревност,
но и „царицата, и патриарха подтикнаха към същата божествена ревност”.20 Царят заповядал свикването на църковен Събор.
Той не би могъл да се организира, ако владетелят или пък още
по-малко зависимата като жена от средновековието съпруга, са
изпълнявали някакви планове, изгодни на лихварите от друга
народност. Напротив, има доказателства, че Иван Александър
след женитбата си със Сара започва освен мащабно строителство, разгръщане на университетската дейност, като привлича
от Унгария, Сърбия, Влашко и другаде знатни ученици, отделя
огромен ресурс за книжовното производство, но също така прави опит да изгради армада, с която по море да пресрещне напиращия враг.
Останки на 40 кораба бяха намерени в близост до Созопол
съвсем наскоро. Корабите стават жертва на враждата между ВеСтефанов, П., архим. Danse macabre: Нов поглед към църковните
събори в Търново през XIV в. – В: Теодосиеви четения. 640 години
от успението на преп. Теодосий Търновски. 27 ноември 2003 г. Килифаревски манастир „Рождество Богородично“. Отг. ред. Д. Кенанов.
Велико Търново, 2005, 75 – 88.
19
Житие на преподобния Теодосий Търновски от патриарх Калист.
1364 г.
20
Пак там. Виж: Житїе и жизнь преподобнаго отца нашего Ѳеωдосїя
иже в Тръновѣ постничьствовавшаго съписано светѣишимь
патрїархωмь Кωнстантїна града кѵрь Калистωмь. Сборник за народни
умотворения, 20/II.2, 1904 г.
18
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неция, Генуа и Флоренция, с които България има тръговски и
дипломатически отношения. Въпреки провала на замислената
офанзива царят прави тайни планове, които всъщност се осъществяват. Неговият син от Сара – Иван Шишман също е запознат с тях.
За да разсеем още едно необосновано и остаряло предубеждение, ше споменем, че винаги българската империя е била
управлявана по различен начин от всички други държавни формирования. Тя е била съюз между посветени съвладетели, като
основното е било доброволният принцип на присъединяване.
Така че васалните територии са увеличавали, а не намалявали
властта на българския император. Много важно обстоятелство
е, че българската войска винаги е била опълчение. А в средата на XIV в. в света и в Европа върлува чума. Не е изключено
дори една от дъщерите на Иван Александър от първия му брак
с Теодора – Василиса да е станала жертва, тъй като за нея след
определен период няма никакви свидетелства, а в последните
години във Велико Търново при археологически разкопки и в
манастира „Св. Петър и Павел” беше открит гроб на млада знатна жена и проф. Овчаров допусна, че е възможно да е от царското семейство.
Според изворите, населението на България през Късното
средновековие е било около 2,5 млн. След чумата ако то е намаляло значително – дори с 50 000, значи че държавата е била
отслабена не само заради постоянните измени на балканските
съвладетели, но чисто демографски. Царят се принуждава да използва наемници за попълване на войската, като общата ѝ численост намалява. Войниците от битката при Русокастро например са били около 8000.
В тази обстановка умелото лавиране и дипломация на могъщия балкански владетел не е било достатъчно. Едно поразяващо доказателство за далновидността на Иван Александър обаче
са карти, съхранени във Ватиканската библиотека, на които ясно
се вижда, че определени територии не са били подвластни на
турците или са имали привилегии дори след падането на Търново. Според една от тези карти излиза, че част от крайбрежието
на Черно море е останало свободно, а е известно, че Странджа е
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имала автономен данъчен статут и е логично да се предположи,
че е извоювано от царското семейство след 1371 г., а не от пониски в административно отношение болярски родове, които не
биха имали достатъчен авторитет.
Планът на Иван Александър за съхранение на българските
духовни богатства всъщност работи, защото всички големи духовници на Балканите са ученици на Синаитската обител или на
Търновската книжовна школа. Тези всеотдайни и обучени воини
систематично продължават да извършват възложената им мисия
да съхранят християнската книжнина и духовност. Изследователят на исихазма Милен Николов твърди в своя книга, че Никодим Тисмански, който води кореспонденция с патриарх Евтимий, е създател на манастири във Видинското царство и най-вече
във Влахия в края на ХІV – началото на ХV в. Той твори в духа
на исихазма на български език и е сред най-тачените светци в
днешна Румъния. С Парория може да бъде свързан и друг виден
българин – св. Патриарх Ефрем Печки, който друкратно е патриарх през 1375-1379 и 1389-1392 г. и много заслужил архиерей на
Сръбската православна църква. Този монах исихаст е роден в
„Търновската страна”. Малко знаят, че световноизвестните манастири в региона на Метеора в Тесалия (Гърция) са създадени
през 1340 г. от един събрат, съмишленик и последовател на св.
Григорий Синаит – св. Атанасий Метеорски. Двама константинополски („вселенски”) патриарси – Исидор І (1347-1349) и Калист (1350-1353 и 1354-1363 г.) са също ученици на Григорий
Синаит. Киприан е друг пазител на божественото слово, пратен
да облагороди духовно териториите на север, следвайки завета
на Иван Александър и Иван Шишман. Той става последователно
Киевски и Московски патриарх.
Не е за пренебрегване и фигурата на сина на Иван
Шишман – константинополският патриарх Йосиф II, който се
опитва да създаде уния между Католическата и Православната
църква и чийто достолепен образ е запечатан във Флоренция,
защото бива убит преди края на преговорите. На 10 юни 1439 г.,
преди завършването на събора, той починал и бил тържествено
погребан във флорентинската църква „Санта Мария Новела”.
Над неговия гроб била поставена плоча с надпис на латински
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език и изображение в цял ръст. Йосиф II е побелял, но под широкото чело личат две проницателни очи. Школата на посветените,
подкрепяна от царското семейство несъмнено е имала и военни
елементи, твърди Милен Николов. Тя е трябвало да продължи
чрез кодекса на честта делото на Великата Българска Вяра. Затова в нейно име са падали и жертви.

Фиг. 7. Патриарх
Йосиф II на ФерароФлорентинския
събор. Част от
композицията на
Беноцо Гоцоли
„Поклонението на
Влъхвите” в Капелата
на Медичите в двореца
Рикарди във Флоренция
(1459 г.)

212

Фиг. 8. Образът на Патриарха на паметната плоча върху гроба му
във флорентинската църква „Санта Мария Новела”. Българинът
е изобразен под закрилата на двоен знак Дуло, който се образува
от патрахила и двата авгела, и от друга страна от кръста върху
корицата на книгата, заключен чрез силуетите на оплаквачите
около него.
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ЗАБРАВЕНИТЕ ОРЪЖИЯ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ
Стефан Попов, гр. Пловдив
Някога назад във времето, много отдавна, праисторическият човек се е оформил като вид на земята, прехранващ се със
събирачество и лов. Той, младият биологичен вид е започнал да
усъвършенства своите ловни оръжия. Така постепенно е ставал
по-успешен в изхранването си. Вече убитият дивеч е било необходимо да бъде обработен, за да може да се консумира. От първите подръчни помощни средства някогашният ловец е използвал долните челюсти на хищници. Островърхите зъби, наредени
един след друг в тези челюсти са правили това, което древният
ловец не е успявал с ръце и зъби.
Моделирайки тази идея, нашите предци са започнали да
изработват собственоръчно такива режещи инструменти. Те са
представлявали обработени дървесни клони или рога от животни, в които в изработени жлебове са набивани здраво подострени кремъци. Така се е зародила идеята за изработването на инструменти с вътрешен режещ ръб. Тази форма е преповторена
в удивителна анатомична прилика при отливането на медните
сърпове. Железните сърпове в още по-късни времена са продължили тази идея.
Земеделските и ловни инструменти често били използвани и в разрешаване на конфликти между самите хора. Ловът на
диви животни е вървял успоредно с кръвопролитията между хората, които са си причинявали при отстояване на територии.
Така човешката изобретателност е довела до създаването
на всякакви остриета. Много от тях били използвани едновременно за лов и земеделска работа, и заедно с това в битките
между себеподобните. Тук, в земите на Балканския полуостров,
една от люлките на човешката цивилизация, са открити многообразни остриета от различни епохи – уникални и единствени.
Тях може да наречем ендемични чрез езика на биологията. Прави впечатление, че някои от тези сечива и остриета са изковавани и използвани от древността до ден днешен без промяна във
форма и размери.
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Новите технологии за обработване на металите в днешни
дни изместват назад във времето ковашкия занаят, както и творенията на тези майстори. Точно заради това, на прага на изчезването им, ми се иска да се намеся и да спася от забвение тези
предмети, играли такава важна роля в нашата история. Започвам
тяхното описание с остриетата с описан вече вътрешен режещ
ръб.
КОСЕР
Малко преди Новата ера римските легиони отбелязали
своето присъствие на десния бряг на р. Дунав. Пред тях се открили земите на даките. Римските легиони се прехвърлили отвъд Дунав и предявили своите имперски претенции. Печелившият до момента начин на водене на битка на римляните обаче
се оказал неудачен спрямо даките. Защитавайки своите земи, те
влизали в битките с непознати за легионерите оръжия-фалксове.
Дъговидно извити остриета, по-къси – за една ръка, или по-дълги за водене на бой с две ръце. Ударите, кото даките са нанасяли
в битките са били сечащи, а не промушващи. Тази тактика на
свободолюбивите даки е довела до много позорни поражения
спрямо римските легиони. Под наименованието фалкс римляните са обединявали всички остриета с вътрешен режещ ръб.
Родоначалникът на всички тях е косерът. Сечиво, следващо
описаната вече идея на остриета с вътрешен режещ ръб. Прави
впечатление, че разнообразието в размери и форми на косерите
в България е много голямо. (сн. 6) Това било породено от различните потребности, както и разликата в анатомията на хората,
работещи с тези инструменти. Някои от тези косери поразително приличат на дакийския фалкс.
Именно консерватизмът в ковашкия занаят и зачитането на
традициите са дали възможност сравнително архаични остриета да продължават да се изковават в много по-ново време и да
се използват от българите. Повече е от ясно, че много от тези
остриета са били и бойни през размирните времена от нашата
история. Прекрасен пример за това е едно много масивно и тежко острие без аналог в другите държави, носещо и архаичното
име търпан.
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ТЪРПАН
Това сечиво е с много ограничено разпространение в България – основно в Хасковския регион. Следвайки идеята за острие с вътрешен режещ ръб, търпанът е с толкова широка втулка
за монтаж на дървения кол, както и с такива големи размери, че
е очевидно, че хората, които са използвали търпана в земеделието е трябвало да бъдат с голяма физическа сила. Теглото му е
1,5-3,5 кг и дебелина на острието над 15 мм. Може да се твърди,
че търпанът е бил първоначално бойно острие, което впоследствие е влязло в употреба и в селско стопанския бит. Впрочем
при битката на войските на цар Калоян срещу латинските рицари на 14 април 1205 г. край Одрин са използвани подобни остриета, за които пише в историите си Никита Хониат – съвременник
на тези времена. Огромното семейство на косера е продължило
своята еволюция в Европа. От тези остриета започват началото
си няколко разновидности алебарди, описани от Деан Башфорд
в подробния му труд през 1916 г. (сн. 8) От обикновената изчистена форма на косера древните ковачи са започнали да надграждат остриета с различни израстъци, водещи до усложняване и
увеличаване на поразяващия ефект на бойните алебарди. Подобни остриета са се запазили в България и са използвани като
земеделски, което е обратната посока на описаното преди. Даже
има следи от поправяне и заварки при по-голямото острие.
Наред с описаните вече сечива с вътрешен режещ ръб, нашите предци са използвали и в бита, и в битка други предмети
от стопанския си инвентар.
БОЕН ЧУК
Използването на тези сечива датира от дълбока древност.
Очевидно са предназначени за извършване на трошащо-пробивни удари. В повечето случаи са с тъпа част в единия край и с
извито острие – шилоподобно източено към варха си. В България традицията на запазване на тези форми се е прехвърлила в
изковаването на каменарски остриета с поразителна прилика в
пропорции и форма. Други каменарски чукове пък са със запазена боздуганоподобна форма.
Земеделският инвентар на българите още от дълбока древ218

ност е съдържал и инструменти, които са имали прободна функция.
ПРОБОДНИ
Остенът е бил широко използван инструмент в селскостопанската дейност на земеделеца. Без този шилоподобен уред е
било много трудно подкарването и управляването на едрия впрегатен добитък. Почти винаги на другия край на остена е било
монтирано лопатовидно приспособление, известно като чикел,
когато не е било със цяла, затворена втулка. Съществуват бойни
варианти на остена – така наречените шилоподобни пики.
Копралята представлява лопатовидно, здраво изковано острие. Използвала се е подобно на чикела за остъргване на насъбраната кал при оран с плуговете.
Съществуват много народни поверия и истории, свързани
с остена и копралята, в които тези два инструмента са били използвани за самозащита.
ДВУЗЪБЕЦ
Двузъбец. В земеделските дейности хората в древността
първоначално са използвали дървени вили-двузъбци. Такива са
се запазили като форма и размери и през ХХ век. Бойната разновидност е железният двузъбец, наричан още бойна вила. (сн.
18) В мирно време това острие се е използвало в земеделската
работа. Някои двузъбци са с видоизменени форми, във връзка с
употребата им.
В Западна Европа съществуват много и разнообразни бойни
разновидности на описаните прободни български инструменти.
Друго българско острие, за което е известно, че се е използвало
за рязане на слама, е с типично бойна форма и е видимо неефективно за описаната земеделска дейност.
Не ми е известен аналог в Западна Европа. Има обаче много сходно бойно оръжие в Япония, известно с името сасумата.
Сасумата се е използвала за обезвреждане и задържане на безопасна дистанция на въоръжени противници.
УДАРНИ
Дървената тояга е може би първият използван от древния
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човек природен материал за улесняване на ежедневните дейности. Бойната тояга логично е як и утежнен дървен кол. По българските земи бойната тояга е известна под името палица. Термин,
който избледнява в описанията, заедно със самите бойни тояги.
През древността е имало и много палици, които са били обковавани с метални ленти и шипове, за засилване на поразяващия
ефект.
Млатилото представлява двукомпонентен земеделски инструмент, предназначен за изчукване на гръсти и сваляне на
зърното от житните класове. Този ударен инструмент е бил и
оръжие в ръцете на селяните през древността. Утежняването и
монтажът на шипове и метални ленти са превръщали млатилото
в много сериозно бойно оръжие.
КИСТЕНЪТ е друго типично и само бойно двукомпонентно оръжие. Представлява метална топка – често пъти оребрена
или със шипове, която чрез верига е свързана със здрава дълга
дървена дръжка. Предполага се, че името на кистена произлиза
от кост, понеже първите кистени са били изработени от кост,
или заради поразителното преповтаряне на формата на бойната
метална топка спрямо плодовете на конския кестен. СУТРЕШНАТА ЗВЕЗДА е големият събрат на кистена. Сходна форма и
монтаж, но много голяма маса и тегло.
Малкият събрат на кистена е ВЪЛКОБОЯТ. Металното топче с доста по-малки размери е било монтирано на върха на бич
или камшик. Вълкобоят, както подсказва и името, освен в битки
между хората е бил използван за самозащита срещу глутниците
вълци, които са били многобройни през древността.
ЗАБРАВЕНИТЕ ОРЪЖИЯ заемат много важна част от българската история на обикновения човек от древността, та чак
до наши дни. Основна част от воините по време на епичните
и многочислени битки, описани и като храбри победи, са били
обикновените селяни и занаятчии. Мобилизирани, те са отивали
на война. Повечето са били без защитно облекло. В ръцете си са
стискали освен копия и точно тези описани тук земеделски инструменти. Служейки си всеки ден с тези сечива, нашите предци
са имали и ловкостта да побеждават в битките. Ковачите, тези
повелители на обработеното желязо са запазвали и предавали
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от майстор на чирак формите и тайните на изковаването на тези
остриета. Повечето от тях без промяна са се запазили като майсторска изковка и през ХХ век. Други остриета са били укривани и макар че са били бойни, те са използвани в ежедневието,
защото обработеното желязо е било скъпо. Вярвам че с написването на двете книжлета, резюмирани в този доклад, ще събудя
интереса на публиката към ЗАБРАВЕНИТЕ ОРЪЖИЯ и ще бъде
даден шанс тези късове от българската история да не останат в
забвение.
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Приложение

долна челюст от хищник
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95 ГОДИНИ „БЪЛГАРСКА СТАРИНА”
Павлинка Дякова, гр. Шумен
„Българи, пазете народните си старини, изучавайте
миналото на народа си и културата му!”
Карел Шкорпил
Сдружението е официално обявено на учредително събрание, свикано на 23 март 1924 г. в град Варна. „По почин на Карел
Шкорпил на 23 март 1924 г. се свика в гр. Варна едно събрание от любители и почитатели на историческите паметници от
градовете Варна, Шумен, Нови пазар, Преслав и с. Абоба. Там
Карел Шкорпил прочете една сказка „В защита на старините в
България”. След сказката К. Шкорпил прави предложение „Да
се основе едно археологическо сдружение, което в съгласие с
Народния археологически музей да си постави за цел да продължи откриването, опазването и украсата на историческите
паметници в Североизточна България и най-вече в Плиска, Мадара и Преслав; да създаде условия за посещаване на народните
паметници и да приучи българския народ и най-вече младото
поколение да почита и пази паметниците от народното историческо минало”.
Така е учредено Археологическото сдружение „Българска
старина”. За негов почетен председател е избран ВарненскоПреславският митрополит Симеон, а за действащ председател –
Карел Шкорпил.
Как се стига до тази идея
Идеята за изследване и опазване на старините от територията на България се заражда през 40-те години на XIX век –
още преди Освобождението от турско робство.
През 1869 г. в Браила, Румъния, се учредява Българското
книжовно дружество. Така за първи път в новата история на
България се формулира разбирането, че старините са народна
собственост и следва да се издирват, проучват и подреждат в музеи, за да се представят на българите, техни наследници.
През 1890 г. е публикуван Закон за издирване на старини и
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за спомагане на научни и книжовни предприятия
(Чл. 1 на Закона отново подчертава, че всички „новооткрити материали и старинни предмети, дето и да се намерят те, принадлежат на държавата.”)
Още в края на XIX век става известна хипотезата на Карел
Шкорпил, че край задрямалото селце Абоба трябва да се търси
първата столица на Българското царство – Плиска. Наблизо са
руините на Преслав и скалите на Мадара.
През октомври 1899 г. започва археологическото проучване на Абоба – Плиска. Ръководител е Фьодор Успенский – Директор на основания от него Руски археологически институт в
Константинопол.
Още в първите години на XX век започват и разкопките в
Мадара и Преслав.
През 1911 г. е гласуван и Закон за старините.
Варненското археологическо дружество е най-рано учредено в България, както е и едно от най-активните, включително
дало начало на основаването на Сдружение „Българска старина“.
Варненското археологическо дружество е учредено на 12
декември 1901 г. Негов инициатор е Карел Шкорпил. Другият не
по-малко значим участник в създаването на „Българска старина” е Шуменското археологическо дружество.
През 1895 г. (или 1894) в града се създава група – любители на старини. Най-вероятно неин основоположник е д-р Петър
Кърджиев. Избран е за кмет на Шумен през 1902 г. и остава на
тази длъжност до 1908 г. Като кмет предприема редица хуманни
и социални инициативи, и се заема с благоустройствения план
на града. По негово време са построени централната улица със
залесената алея – днес бул. „Славянски”, каменното корито на р.
Поройна, която преминава през целия град и сградата на Съдебната палата, издигната по образец на Министерството на външните работи във Виена
През 1902 г., само няколко месеца след Варна, в Шумен се
учредява официално Археологическо дружество. Наред с Иван
Моллов, в работата му се включват Рафаил Попов и Йордан
(Юрдан) Господинов.
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Уставът е дело на Рафаил Попов и д-р Петър Кърджиев.
Особено важни са клаузите, според които Археологическото
дружество в Шумен е самостойно юридическо лице, което се
съобщава на равноправна основа с държавни учреждения на
различни нива, с научни институти, дружества и организации.
По отношение на учредяването на Окръжния дружествен музей
следва да отбележим и клаузата, според която „сбирката е собственост на окръга и не подлежи ни на завещание, ни на продан.”
Българското археологическо дружество е основано на 16
декември, 1901 г. Инициативата принадлежи на Светия Синод.
Карел Шкорпил, един от най-активните радетели за самостоятелност на музейното дело, предлага идеята си за създаване
на Археологическо сдружение „Българска старина”. Основната
му цел е разкриване, опазване и социализация на старините в
Североизточна България.
Наред с разкриването и научната публикация на археологическите паметници, една от най-големите заслуги на Сдружението е организирането на народни събори, които показват на
обществеността историческите паметници, популяризират за
първи път с тържества следите от миналото в първите български
столици Плиска и Преслав, както и в Мадара – култовият център
на предхристиянска България.
Първият Народен събор е свикан в Плиска на 15 май 1924 г.
Датата е свързана със смъртта на княз Борис I († 2 май 907).
Съборът има широк обществен отзвук, многобройните посетители биват запознати с археологическите открития и тяхното
историческо значение. Обсъдени са редица въпроси, свързани с
бъдещите дейности на Сдружението, главно във връзка с благоустрояването на старините и превръщането им в народен парк.
Няколко месеца по-късно, на 23 октомври същата година, е
свикано ново учредително събрание, този път в Шумен. Взема
се решение в града да се основе временен комитет на Сдружение „Българска старина”.
Първото редовно събрание на Временния комитет на Сдружението „Българска старина” в Шумен избира постоянен управителен съвет за следващите две години. Постът на подпре226

дседател заема Йордан Господинов, по него време училищен
инспектор, а на секретар-деловодител – Иван Моллов, председател на Археологическото дружество и уредник на музея в Шумен. След информация на Иван Моллов се взема решение за постъпки за отчуждаване на мерата около разкопките в Мадара и
изработване на план за залесяване. Така започва благоустрояването на Археологическия резерват Мадара с красивия му парк,
за което огромна заслуга има Сдружението „Българска старина”. Взема се също решение за построяване на шосе от спирка
Абоба до старините, като се използва трудовата повинност на
селото – така започва и благоустрояването на Плиска.
Следващото събрание на Временния комитет на Сдружение „Българска старина” в Шумен е свикано на 3 февруари
1925 г. Обсъжда се подготовката на нов всенароден събор в Преслав, посветен на 1000-годишнината от смъртта на цар Симеон
(† 27 май 927 г.).
Във връзка с очакваните много гости на събора, посветен
на цар Симеон, Преславското археологическо дружество предлага да се възстанови и Омуртаговият мост. На събранието присъства и полк. Петров, командир на Трета инженерна дружина.
Успоредно със строителството, инженерната бригада полага и
път от моста до старините в Патлейна. Така се полага и началото
на парка в Преслав.
По време на събранието си на 22 февруари 1926 г. Постоянният комитет на Сдружението във Варна изказва заслужена
похвала и благодарност на колегите си в Шумен за отличната
работа. Изказва се мнение да се измени уставът в смисъл, щото
занапред „центърът на „Българска старина” да се определи от
общо годишно събрание, като сме на мнение засега Постоянният комитет да се премести във вашия град, който е истински център на българските старини и на Първото българско царство.”
Така Шумен поема цялата организация на всенародния събор в
Плиска, обявен за 15 май 1926 г.
На 19 юли 1926 г. е свикано общо събрание на Сдружение „Българска старина” в Шумен, председателствано от Карел
Шкорпил.
Събранието взема важни решения за по-нататъшната рабо227

та под егидата на „Българска старина” относно проучванията в
Плиска, отчуждаване на определени територии в съответствие
с разкопките и устройването на народен парк, построяването на
музей в Плиска. За тази цел арх. Рашенов представя план за набирането на средства, като отново се отправя апел към българската общественост, както и за други строежи, необходими за
благоустрояването на Мадара.
В заключение събранието предлага централното седалище
на Сдружение „Българска старина” да се премести от Варна в
Шумен, като естествен център на историческите паметници от
Първото българско царство. В този смисъл се изменя чл. I от
устава на Сдружението. Новият управителен съвет се състои от
9 души – 6 от Шумен и трима представители на Варна, Разград
и Мадара. Избрани са полк. Кацаров, Илия Силвестриев, Иван
Моллов, Йордан Господинов, протоиерей Иван Дочев и Константин Танев от Шумен, Карел Шкорпил от Варна, Анани Явашев от Разград и Дечко Симеонов от Мадара.
Измежду първите задачи пред новия управителен съвет
стоят построяването на музей в Плиска и изкопаването на кладенец там. Проектите са изпълнени успешно. Организира се също
юбилей по случай 25-годишна научна дейност на Рафаил Попов,
заслужил деятел на археологическото и музейно дело в Шумен,
който да се чества в Мадара.
През следващата 1927 г. Управителният съвет свиква събрание на 29 март, за да обсъди организацията и мястото на вече
традиционния всенароден събор. В доклада си Иван Моллов изтъква резултатите от последните археологически проучвания в
Мадара и специално изследванията върху релефа на Конника и
предлага съборът да се проведе там. Взема се решение да бъде
поканен цар Борис III, министри от правителството и изявени
учени. Във връзка с това се предприемат благоустроителни дейности, като построяването на чешми. Проф. Гаврил Кацаров е
поканен да произнесе подходяща реч, която предварително да се
отпечата в 2000 бр. и да се продава в деня на събора.
Към всички споменати досега радетели за изучаване на археологическите паметници в Североизточна България трябва да
споменем накратко и Геза Фехер (1890-1955) – унгарски архео228

лог, работил в България в периода 1921-1944 г., член на Българското археологическо дружество от 1924 г. и чуждестранен член
на Българската академия на науките от 1943 г.
Проф. Геза Фехер е един от основоположниците на прабългаристиката. Той участва в археологическите разкопки в Плиска, Преслав и другаде. Проучва основно Мадарския конник.
Всенародният събор на 15 май 1927 г. в Мадара е изключително събитие. В присъствието на цар Борис III, членове на
правителството и многохиляден народ е отслужен молебен от
Варнеско-Преславския митрополит Симеон и е проведен парад
с участието на войскови части и спортни организации. Проф.
Гаврил Кацаров произнася пространна реч, в която изтъква историческото значение на Мадара и Плиска за българите. Царят
награждава с ордени проф. Гаврил Кацаров, проф. Геза Фехер и
Дечко Симеонов за извънредни заслуги към българската историческа наука.
В словото си Н. В. Борис III определя Мадара като „историческо високоценено за всеки българин място” и пожелава
на учените нови открития. Слово произнася и Карел Шкорпил:
„... Намираме се върху почва, която по своята значимост и по
своята история имат малко страни на Балканския полуостров.
Паметниците, скрити тук под земята, датират от момента, когато първият човек се е появил в тия страни и принадлежат на
всички елементи, които са се изреждали в североизточната част
на полуострова.” Наред с историческата част, Карел Шкорпил
представя на обществеността целите и задачите на Сдружението „Българска старина”. Той ги определя като два вида:
1. Да се запазят и покровителстват откритите старини със съдействието на местното население, да се открият и
изучават нови старини. Това е културната дейност на Сдружението и
2. Да се създадат народни исторически светилища –
паркове – на местата с историческо значение и в тях да се устройват народни събори, които да служат като обединителна
сила между всички българи и да ги сплотяват в една мощна
нация, която да цени миналото си, да брани настоящето и да
открива нови пътища към славно и велико дело.
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Това всъщност е основната програма на Сдружение „Българска старина”, спазвана неотклонно и творчески от всички
негови членове. Обсъжда се също мястото на годишното общо
събрание и по предложение на Карел Шкорпил изборът се спира
на Демир баба теке.
На 2 август 1927 г. в Демир баба теке се провежда годишното събрание на Сдружение „Българска старина”, отчетно за
1926 г.
Резюмирани, дейностите са съсредоточени върху организиране на паркове и продължаване на проучванията и укрепване
на вече откритите старини. Направени са постъпки пред Главна дирекция на трудовата земеделска собственост за безплатна
замяна на земите в Плиска, необходими за проучване, със земя
от фонда на Дирекцията. В Преслав е водоснабдена Патлейна.
Проучванията в Мадара също продължават, ръководени от Народния музей. Паркът, както и подстъпите към скалния релеф са
завършени.
Популяризаторската дейност на „Българска старина” също
е активна и богата. В тираж 2000 бр. е издадена брошурата на
Карел Шкорпил „В защита на българските старини”. Отпечатани
са 5000 пощенски картички „Първата българска черква в Плиска”, реставрирана от арх. Рашенов, както и картички „Омуртаговият мост”.
За първи път се поставя и въпросът за статистика на посещенията в Плиска, Мадара и Преслав. Като се отчита значително увеличеният брой на посетителите, се подчертава необходимостта от построяването на музеи – в доклада наречени „хижи”,
които да изработват тази статистика.
Съгласно решенията, взети на годишното отчетно събрание през 1927 г., Сдружение „Българска старина” се заема с пълно разчистване на разкритите паметници в Преслав.
Разкопките започват през месец юни 1927 г. с 50 работника
трудоваци. Монтиран е релсов път с пет дековилки за извозване на
пръстта. Резултатите не закъсняват. Докладът до Общото годишно събрание на Сдружение „Българска старина”, свикано на
2 ноември 1928 г. отчита, че се разкриват основите на „голяма
монументална сграда, с разхвърлени късове от колони, бази, ка230

пители, големи каменни блокове, което дава основание на ръководителите да приемат сградата за двореца на владетелите
от преди 1000 години”. На 12 май 1928 г. се провежда народен
събор в Преслав, който отбелязва юбилейната годишнина от царуването на цар Симеон. Както вече споменахме, организацията му, както и подготовката на старините, за да приемат голям
брой очаквани гости, е изцяло вменена за задача на Сдружение
„Българска старина” и шуменското археологическо дружество
„Тича”.
През лятото на следващата 1928 г. археологическите разкопки продължават. Д-р Кръстю Миятев също взема участие в
тях, като представител на Народния археологически музей в София. Започва разкриването и на една голяма могила, както ще
се окаже затрупала Симеоновата златна църква и двореца. Тя е
забелязана от Йордан Господинов от много време преди това.
Отчетният доклад относно Симеоновите тържества през
месец май 1928 г.: „Преславските паметници привлякоха вниманието на многобройните поклонници... Новооткритата черква с
особена архитектура и украса, не без основание наречена „Симеонова златна черква”, направи силно впечатление и задоволи
амбицията на Сдружението да представи най-достойно старобългарските паметници през готвените тогава Симеонови тържества”.
Управителният съвет на „Българска старина” получава
разрешение да започне проучване в Плиска. За ръководители
на археологическите разкопки са определени Карел Шкорпил и
Иван Моллов, като представители на Сдружението и д-р Кръстю
Миятев – като представител на Народния археологически музей
в София. Арх. Александър Рашенов е натоварен с укрепването
на старините.
Изпратени са писма с предложения за обезвъзмездяване на
собствениците от фонда на Трудова поземлена собственост. В
резултат на това, на Сдружението са предадени 505 декара: от
тях 400 декара са дадени на търг под наем за една година, а останалите 100 декара са предназначени за археологически проучвания.
Така се оформя паркът на Плиска вътре в каменната кре231

постна стена – във Вътрешния град. Започва неговото благоустрояване. Под ръководството на Сдружението и с помощта на
трудоваци са построени две големи (10 х 5 м) и две малки (3 х
4 м) помещения, които да се използват за нуждите на археолозите и за обработка на материалите. Те са разположени в североизточния край на Вътрешния град, където днес до тях е построен
и музеят. Питейната вода е осигурена чрез кладенец, изкопан
през 1927 г.
Проф. д-р Александър Рашенов (19.02.1892 – 04.04.1938)
е първият български архитект – реставратор на исторически
паметници. Във връзка с разкопките в Плиска той укрепва старините и реставрира източната порта на вледетелския дворец.
Разработва проекти за реставрация на паметници в Плиска, Мадара и Преслав. Поради ранната си смърт обаче не успява да ги
осъществи.
Археологическите разкопки в Плиска продължават 6 месеца – от 15 май до 30 октомври 1930 г. Усилията са съсредоточени
върху Крумовия дворец и Голямата базилика. Народният археологически музей в София осигурява 1000 м релси и 8 вагонетки,
с които да се изхвърля изкопаната пръст. Същевременно друга
група, ръководена от Иван Моллов, разчиства пръстта около Източната порта на крепостта и разкрива една от четирите кули,
които я охраняват. Сред многобройните находки там е открит и
каменен лъв, служил като база за колона.
Ръководството на Сдружение „Българска старина” се погрижва и за земления ров пред крепостната стена, дълъг 22 километра. Той се оказва застрашен от обезличаване, тъй като земеделците от околните села са започнали да обработват земята на
неговата територия. След настояване пред Окръжния управител
е изпратено строго нареждане до общините в селата Плисков,
Върбяне, Ст. Михайловски, Войвода и Ендже окопът да бъде освободен. Определен е охранителен режим, според който на 5 м
от външната страна и на 15 м от вътрешната не може да се оре,
нито да се минава с коли. От своя страна Управителният съвет
на „Българска старина” организира планомерно залесяване с
акациеви дървета по цялото протежение на окопа.
Сдружението започва и първото проучване на Девташла232

рите – 28 групи побити камъни около Плиска, твърде интересни
паметници, свързани с прабългарите и техните източни традиции. Всяка група се състои от различен брой каменни блокове,
побити в земята в определен ред. Те представляват твърде засилен интерес за иманярите, биват разрушавани, камъните преизползвани, а земята присвоявана от земеделците от околните
села. По настояване на Управителния съвет на „Българска старина” групите каменни блокове са оградени с окоп, а общините
издават нареждане териториите им да не се използват за земеделска работа.
Започват нови разкопки в Плиска. Ръководител на проучванията е д-р Кръстю Миятев, уредник в Народния археологически музей в София. Средствата са отпуснати от Сдружение
„Българска старина”, а работната ръка е от трудоваци. Резултатите са докладвани на заседание на Управителния съвет, свикано през октомври 1937 г.
В течение на 1936 и 1937 г. е почистена пръстта от двора
на Голямата базилика в Плиска. В северната част на изследвания терен са разкрити стопански постройки и един кладенец с
диаметър 3 м и дълбочина 12 м. Разчистен е и целият път, дълъг
1,5 км и настлан с каменни плочи, който свързва крепостта от
Източната порта до Базиликата. Резултат дават и сондажите на
територията на Крумовия дворец. Основите му са достигнати
на 2 м дълбочина. Разкрит е и един таен ходник, който води към
Северната порта на крепостта.
Активно се мисли и за благоустройството на парковете, в
които са разположени историческите паметници. През 1937 г.
градският градинар Иван Стойчев е натоварен да разработи план
за подреждане на градина – парк в Плиска. Планът се утвърждава от Народния археологически музей. Територията, предвидена за преустройство, лежи между Източната порта, Дворцовия
комплекс и жилищните постройки, вече проучени от д-р Кръстю
Миятев, музея и кладенеца. Работата по този план започва през
1938 г. Прокарват се алеи и се засаждат декоративни храсти, акации и овощни дръвчета – само със средства на Сдружението са
засадени 600 орехови дървета и 400 акации. Сдружението успява също да издейства построяването на шосеен път от с. Плиска
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(старата Абоба) до Източната порта, както и успоредно на каменния царски път до Голямата базилика, общо 3,8 км.
Работи се и по благоустрояването на парка в Мадара. От
1924 до края на 1936 г. старините в Мадара са предимно грижа
на Народния археологически музей в София. „Българска старина”, макар и с ограничени средства, е неизменно в помощ на
неговите действия по провеждане на разкопки и строителни работи по устройство на парка, подхода към старините и музейна
сграда. От началото на 1937 г. тези грижи са прехвърлени изцяло на Сдружението. Под негово ръководство се построяват шест
нови чешми в парка, каменно стълбище към Голямата пещера,
както каменна подпорна стена. От главния площад пред Музея
нагоре към скалния релеф на Конника започва изграждането на
каменно стълбище с площадки.
През 1937 г. разсадникът при двореца „Евксиноград” във
Варна изпраща в дар един вагон декоративни растения. През
следващите четири години Шуменското държавно лесничейство предоставя безвъзмездно над 200 000 различни видове декоративни храсти, горски и овощни дървета. Прокарват се алеи,
застлани с каменни плочи, а паркът се огражда с жив плет от
акации.
На 6 юни 1938 г. във Варна се организира конференция на
кметовете в областта. Управителният съвет на Сдружението командирова касиера Дечко Симеонов, който разяснява целта на
изпратения апел и благодари на кметовете, които вече са се отзовали. През септември същата година Околийският управител на
Нови пазар – Лулчев, свиква сбирка в Плиска. Присъстват 100
души кметове, секретар-бирници, средищни директори, учители и представители на областни дирекции. Гостите разглеждат
старините и изслушват реферат за хода на проучванията и резултатите от тях. На тази конференция се основава околийски
комитет като клон на Сдружение „Българска старина” със седалище в Нови пазар. Неговата цел е морална и материална помощ
в работата, свързана с историческите паметници.
Сдружение „Българска старина” не изоставя грижите си за
благоустрояването на парковете. По негово предложение през
1939 г. в Плиска се събират над 4000 каменни блокове, които
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първоначално принадлежат към старините, но в миналото са
извлечени оттам и използвани като строителен материал или
надгробни паметници в мюсюлманските гробища в Абоба. През
същата година започва строежът на масивна сграда, редом с помощните постройки. Тя е проектирана с голяма зала, веранда и 6
стаи. Замислена е като музей за находките, открити при разкопките в Плиска, както и археологическа база. Строежът е завършен през септември 1940 г., съществува и досега с много добре
уреден археологически музей.
Пак през 1940 г. са завършени окончателно и парковете в
Мадара и Плиска. Разкритите старини са частично консервирани. Управителният съвет на „Българска старина” изработва
и поставя общо 58 информативни надписа: „Плиска – първа
българска столица, дето са царували 19 български хана от 679 –
893 г.”; „Улица на победителите – хан Исперих”; „Старобългарски каменен път – Борис I” и прочие.
Строителството и подредбата на Музея в Плиска завършва
през 1942 г. С останалите материали от строежа е издигната още
една по-малка сграда западно от него, както и навес за лапидариума, по предложение на Плисковското археологическо дружество. След годишното отчетно събрание на Сдружението на 23
юни 1942 г. Музеят е тържествено открит.
На 1 март 1945 г. Шуменският музей става държавен със
статут на Народен музей. Активността на Сдружение „Българска старина” затихва. Доколкото съществува, тя е съсредоточена главно в популяризаторска дейност. Днес Плиска, Мадара и
Преслав са заобиколени от красиви паркове. Обявени са за археологически резервати. Разкопките са силно напреднали и продължават, осъществена е консервация и реставрация. Началото
на тези постижения с национално значение е положено с родолюбието и безвъзмездните усилия на Археологическо сдружение „Българска старина”.
Археологическо сдружение „Българска старина” съществува и днес. Макар и с позатихнали функции и далеч от активното
участие в проучванията на историческите паметници в Североизточна България, то е тясно свързано с Регионалния исторически музей в Шумен и работата му е съсредоточена предимно в
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популяризиране на старините, които се съхраняват в музеите в
Шумен и Варна.
Сдружението е съживено през 1990 г., негови председатели
стават директорите на РИМ Шумен – доскоро Дечко Лечев, а
след неговото пенсиониране – сегашният директор д-р Христина Стоянова. Според добрата традиция, създадена още в началото, работата в Сдружението е доброволна.
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ИДЕйНИ ПРОЕКТИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА
„ВАРНЕНСКИ НЕКРОПОЛ I” В ТУРИСТИЧЕСКИ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ
Арх. д-р Жечка Илиева, Варненски Свободен университет

В рамките на ПРОЕКТ „ВАРНЕНСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА
ОПАЗВАНЕ НА НАСЛЕДСТВОТО НА НЕОЛИТНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВАРНА” на СДРУЖЕНИЕ „ВАРНЕНСКИ НЕКРОПОЛ I”, финансиран от Община Варна чрез Фонд „Култура”,
бе проведен студентски уъркшоп „КОНЦЕПЦИЯ ЗА СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ВАРНЕНСКИ НЕКРОПОЛ I”. Идейните предложения бяха разработени от студенти в магистърска програма
„Опазване на културното наследство” към Варненски свободен
университет.
За партньори при разработване на
концепциите бяха привлечени преподаватели от Университета в Милано (Politecnico di MilanoPOLIMI) – проф. Нора Ломбардини
и арх. Елена Фиорето.
Работата по конкретната тема
на уъркшопа започна с посещение
на терен и в Регионалния исторически музей, за да се запознаят
студентите с артефактите, плановете на некропола и историческите сведения. Те работиха по
създаването на концепциите си под ръководството на доц. д-р
арх. Красимира Вачева. Консултант е археологът от РИМ –
Варна д-р Владимир Славчев. Три студентски екипа от Варненски свободен университет работиха по създаването на концепции за социализация на Варненския некропол I.
В процеса на работа се генерираха няколко възможни идеи
и модели за социализиране на това археологическо откритие с
огромно значение за световната история. Целта е „Варненският
некропол I” да получи достъп на по-широк кръг от хора, с което
да допринесе за развитието на Варна и България като привлекателна туристическа дестинация.
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Студентите получиха възможност да предложат концепции
за превръщането на терена в достъпна и предпочитана дестинация за гражданите и гостите на града ни, като целта беше да се
генерират проектни предложения и идеи за популяризиране и
социализация на обекта.
По време на работата беше съблюдавано спазването на основните принципи при експониране на останки, ясно зониране
на атракционните зони от реалния археологически обект и предоставянето на разнообразни гледни точни и начини за възприемане на бъдещите археологически разкопки.
Седемчленно жури от доказани професионалисти оцени
концепциите на магистрите по „Опазване на културното наследство”.
Проектът, спечелил първо място е този.

Концепция „Пъзел” бе определена като най-добра от трите
предложени идеи за социализация на „Варненския некропол I“.
Базирана е на нов метод за възприемане на археологията.
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Погребенията със златни находки са два вида – в единия присъстват човешки останки (скелет), а
другите са кенотафи – символични
погребения. Скелетите са изпънати (предимно мъжки погребения)
или в поза „хокер” – свити на една
страна скелети, при които коленете се опират в лактите – основно
жени и деца.
В гроб № 36 са намерени над
850 златни предмета. В гроб
№ 4 са открити два съда с геометрична декорация, нанесена
със златна боя. Гроб № 43 е на
мъж с ръст 1,70 м. В него са открити 990 броя златни предмети с общо тегло 1,5 кг, сред които множество накити (диадема, обеци, огърлица, нагръдник,
гривни, колан), златен фалос, два медни чука-скиптри обвити със златно фолио, както и други сечива използвани в ме239

талургията (брадва-чук, игла, шило, длето, клин), глинени
съдове. Заради гробния инвентар изследователите предполагат,
че погребаният е бил цар-жрец.
Друг тип символични погребения са гробове, които съдържат глинени „маски” на човешки лица, чиито елементи са означени със злато – очи, уста, зъби, нос (гробове № 2, 3 и 15). „Лицата” са богато украсени с диадеми, обеци, огърлица, а цялото
лице е покрито със златотъкан воал, украсен с дребни златни
мъниста.

Откриването на който и да е некропол неизменно поставя въпроса за съществуването на селището, чиито мъртъвци
са били погребвани в него. Селището, свързано с Варненския
некропол, се предполага че е залято от водите на Варненското
езеро. Регистрираните досега осем потънали селища във Варненското езеро, датирани от същото време с некропола, показват
значителна концентрация на население от тогавашните брегове.
Очевидно е и според днешния околен терен, че това население
едва ли се е занимавало само със земеделие и скотовъдство. Редица наблюдения дават основание да се предполага, че тук се е
намирал административен, култов и търговски център на значителен район.
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Археологическият обект е разположен върху полегат скат
с югоизточно изложение на незаливна тераса на надморска височина от 12,50 до 20 m. Разстоянието от некропола до северния
бряг на Варненското езеро днес е около 600 m, но трябва да се
има предвид, че интензивното отлагане на наноси, както и изкуственото насипване на значителни земни маси по протежение
на брега в този участък, са променили съществено естествения
ландшафт.
На второто табло е отразена локацията на обекта; достъпа до него с различни видове транстпорт и от различни места:
подходи от различните посоки на града; подходи от летище, автогара, ЖП гара, морска гара и курортите около Варна; връзка
Музей и Некропол по видове транспорт + пешеходен достъп;
велосипеден достъп, като може да се удължи велоалеята до Некропола; съгласно ОУП е предвидена нова улица от юг, което би
улеснило достъпа до обекта.
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На третото табло се показва сегашното състояние на територията – достъпът до терена е почти невъзможен, освен през
съседни имоти; растителността (саморасли дървесни видове) е
завзела почти изцяло терена и освен археолозите, много малко
хора подозират за значимостта на мястото.
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Нашият екип реши да даде концептуално решение за социализиране на халколитния некропол, като заложи на разработването на атракцион, базиран на хипотези за вида на халколитните поселища. По този начин ще се пресъздаде предполагаемата
визия на постройките, бита на хората, живели там и оставили за
вечността уникални артефакти, които при откриването си сериозно променят историята на човечеството. Също така ще се експонират местата (доколкото е възможно) на най-значителните
находки (гроб № 43; № 4 и др.).
Достъпът до обекта ще бъде от юг (възползваме се от предвиждането на ОУП). Ще се обособи паркинг зона. Паркингът е с
места за леки автомобили и автобуси. В началото на археологическия обект ще има приемна сграда, където ще се разположат
каса, място за продажба на сувенири и др., санитарни помещения, презентационна зала с възможност за прожектиране на 3D
и 5D филми, както и места за продажба на напитки и закуски.
Следващата зона е тази на атракционното халколитно селище с паркова среда за занимания на открито. В зоната на атракционното селище ще се разположат няколко постройки, които да покажат какъв е бил техният предполагаем вид. В някои от
тях ще се експонира вътрешната уредба (хипотетично). В други
ще се презентират различни занаяти, които се предполага, че са
били използвани тогава. За засилване интереса на посетителите,
те ще имат възможност да се пробват в някои от тях. Смятаме, че
това ще е интересно не само за децата, но и за по-възрастните.
По алейна мрежа, разположена в паркова среда, ще се достигне до самия некропол, разделен условно на подзони. Едната
е с приключили проучвания, където ще се направят експозиции
и маркиране на най-важните гробове, и подзона за предстоящи
проучвания. Може да се направи такава организация, че посетителите да могат да наблюдават протичащите проучвания на
археолозите. Освен това се предвижда да бъде обособена зона
за занимания с деца, където да се разяснява процесът на археологическите разкопки.
Като цяло в нашата концепция за социализиране на некропола залагаме на активното участие на посетителите в експозицията и тяхното емоционално „ПРИКЛЮЧЕНИЕ” и преживява243

не в халколитната епоха.

Третият отбор също получи овации за представянето на
проекта си „Златна градина”.
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АРЕС ОТ ТРАКИйСКИЯ ПАНТЕОН
Петко Атанасов, гр. София
От сведенията, които Херодот е оставил за траките, се
знае че те „почитат от боговете само Арес, Дионис и Артемида...”. Очевидно Арес е много силно свързан с Тракия, тракийската култура и живота на траките, макар светът да го знае
като бог от гръцката митология. Тук ще разгледам някои от найважните аспекти на неговото присъствие в култовата култура на
траките, на античността, а и на света разбира се.
В началото на ХХ век при извършване на планирани археологически разкопки на остров Крит и по-специално при разкриването на гробници в близост до селището Мавро Спелио,
късметът застига археолозите. Доста интересна керамика излиза при тези разкопки, но излиза и една уникална находка – златен пръстен с надпис на Линеар А, датиран от специалистите за
XVIII в.пр.Хр. Артър Еванс след това описва находката в „Scripta
Minoa I”. След публикацията започват и опитите за прочит на
посланието от пръстена. Има варианти, има спорове, но крайно
решение по съдържанието до този момент няма. Има консенсус
може би само за това, че на пръстена се чете името на бог Арей,
и това име е тракийско. От други текстове открити на Крит, освен името на Арей излизат и други тракийски имена, като Диза,
Питак, Тетус, т.е. там се вижда сериозно тракийско присъствие
в онези времена. Така че, на пръстена очевидно се чете името
на тракийския Арес, за който говорим сега. Това се оказва найстарото сведение, което имаме за него.
Може да се отбележи, че тракийският Арес е присъствал и
в пантеона на хетите под името Яриш, според изследователя
Мачей Попко (Митология на Хетска Анатолия. С., 1963). Хетите
са населявали централната и източната част на Мала Азия през
II хил.пр.Хр. Към XVII в.пр.Хр. създават голяма държава, която след XIII в.пр.Хр. се разпада на малки княжества. Хетският
език е най-древният писмено засвидетелстван „индоевропейски” език. Писмената форма на този език е хетското клинописно
писмо – то е разчетено, от там излиза и името на бога Яриш.
После той влиза и в гръцкия пантеон вече като Арес, а и в рим248

ския по-късно под името Марс. Името му присъства в култовата
култура на света докъсно, като през X-XI век е споменат и като
славянския бог Яровит.
В тази завидно дълга история на неговото присъствие в човешката цивилизация, за него се разказват различни неща. Според Овидий, Марс (Арес) бил роден на левия бряг на Пропонтида (Дарданелите), а това е европейският бряг, което може би не
е без значение. Гръцката митология, от която имаме най-много
сведения и която все пак не трябва да подценяваме, обяснява че
Хера зачева Арес без участието на Зевс, от докосване на едно
вълшебно цвете, което ѝ дава нимфата Хлорида. Тази легенда
за непорочното зачатие, разбира се е архетипна, тя живее почти
във всички митологии, има своето митологично и религиозно
основание и се повтаря, за да напомня на хората за началото на
началата, т.е. за създаването на света. Сега говорейки за Арес
трябва да споменем и другите митологични зависимости на неговия образ. Арес митологично е свързан и с драконите, свързан
е с легендата за превръщането на Кадъм и Хармония в дракони,
а в един от вариантите на мита се казва даже, че има син дракон.
И при тази легенда, както при предишната, разбира се, може да
има универсален прочит.
Така или иначе, в олимпийската митология Арес се приема
като син на Зевс и Хера. Самият Зевс обаче толкова ненавижда
Арес, че казва, че ако не е негов син, би го заточил в Тартар. За
него се казва още, че само Атина можела да го победи, защото
тя е богиня на честната и справедлива война и на стратегията,
допълват някои, а Арес олицетворява коварната, жестока и вероломна война. Негови постоянни спътници са Фобос, Деймос
и Ерида. За Арес знаем и че понякога в течение на 13 месеца, а
това е една лунна година, той бил заточван в медна амфора или
в глинен съд. Това заточване можем да го прочетем като напомняне за един от скритите съдовете – символи на властта, които виждаме в античната митология и по-късно в агиографската
литература. Всички знаем, че властта не се дава, а се взема, и
се взема с агресия, с война, а това е „професията” на Арес. Заточването може да е отбелязване на цикличност или изчакване
на подходящ момент, но при всички случаи Арес е свързан с
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властта, и този съд може да е свързан със скритата власт. Този
съд може да бъде подразбран и като урна и това да е символична
смърт, а по тази линия можем да стигнем и до скрития Залмоксис и посланията, произтичащи от това. Отново става дума за
циклични прояви в живота.
Митичният му профил се допълва с това, че Арес е бил любим на богинята Афродита. За тяхната любов и нарушаването
на клетвата за съпружеска вярност от страна на Афродита към
Хефест често се споменава в античната митология, споменава
я и Омир. Изневярата е разказана и с много романтика, защото
Арес е всеотдаен в обясненията и ласкателствата си, а Хефест е
ревнив и отмъстителен. Ковачът на митологията не е търпелив
рогоносец, той търси наказание и даже изковава вериги и любовниците попадат в неговия капан. Боговете се забавляват и някои даже малко завиждат на Арес, че е привързан при красивата
Афродита. Посейдон се застъпва да ги освободят, като предлага
той да ги накаже. Не е ясно според Омир дали Арес е наказан,
нито от Посейдон, нито от Зевс след това, но Афродита бяга
на остров Пафос, а Арес се прибира в Тракия. От тази любов
остават децата и това са близнаците Ерос и Антерос, Деймос
(„ужас”), Фобос („страх”) и Хармония, която по-късно ражда от
баща си амазонките, познати като безмилостните жени-воини,
мразещи мъжете.
Ето какво още знаем за Арес. Той влиза в битките тежко
въоръжен, карайки колесница, заедно със синовете си Фобос и
Деймос. Но не винаги е имал успех, защото в кървавата и безпощадна битката за Пилос например, бил тежко ранен от Херакъл.
Освен това Херакъл го ранил отново, когато убил сина му Кикън. Арес участвал в Троянската война на страната на троянците
и бил победен от Атина, също доста величествена битка, която
често е описвана като много кратка, но тежка колкото хиляди
битки. Атрибутите с които е изобразяван Арес обикновено са
горяща факла и копие, а много често и меч, който понякога даже
е нащърбен, заради стотиците битки и многото удари.
В символиката на Арес се споменават и птицата-лешояд,
и животното-куче. Лешоядът е връзка между земята и небето,
освен това е чистач и в прекия, и в преносния смисъл, някои го
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наричат санитар на природата, но трябва да добавя, че той чисти
земята и от лоша енергия, а кучето в митологичната логика на
цялата културна история е оставило своята важна роля на водач на душите на мъртвите или медиатор между небето и земята. Вълкът също трябва да бъде споменат като свързан с Арес
и добавящ към неговата характеристика и своята митологична
роля. Поетът Ликофрон от Халкида, когато пише за военния бог
на едно от тракийските племена крестоните, при него назован
като Кандаон, уточнява външния му вид като ликоморфен. Това
в превод е кучедавец, което означава вълк, и разбира се тази зооморфна хипостаза е свързана не само с познатото ни поведение
на животното. Вълка го свързват със земята, водата и луната, а
това са женските символи в живота, но това е и периодичността
и подновяването, това са биологичните ритми и отминаващото
време.
Въпреки важността и значението на Арес и присъствието
му в поезията и митовете на древните гърци, факт е, че той рядко
е обект на култ, а в случаите когато е бил, той е почитан заедно
с другите богове, примерно има храм заедно с Афродита в Тива.
Отсъствието на негов собствен храм се обяснява с това, че хората се страхували да привличат вниманието му, дори с добрини.
Това е гръцко сведение и то отразява до голяма степен житейската философия на гърците, неразбирането им на тракийската
митология и божеска система. При тях както виждате има страхопочитание, при траките е друго. Идеята за единство, за вечен
разговор между земния и небесния свят при траките е водещата
идея, а богове от тяхната тетрада са боговете на функциите и
пропорциите на техния живот. Това е обяснението и за ролята на
небесните сили, а и на техните земни задължения. Боговете се
намесват не за да налагат себе си, а за да покажат, че има и друга
гледна точка, че има идеален и реален свят и че винаги има изход от конкретната земна ситуация.
Темата Арес не е непозната за специалистите в България,
като Георги Михайлов, Иван Венедиков, Александър Фол, Димитър Попов, които приемат свидетелствата на Херодот за важни и
на тази база развиха тракийската линия в науката. Тракийската
линия обаче днес получава нов импулс и трябва да стане водеща
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за изучаването на нашето минало. Тук е от особено значение да
се каже, че макар и голяма част от сведенията за Арес да имаме
от гръцката митология, неговият тракийски произход е видим
и ясен. Ние знаем, че освен Херодот и други древни автори посочват или подчертават този произход. Така Софокъл го нарича
„роден в Тракия”, в „ОДИСЕЯТА” на Омир също се казва, че
е от тракийски произход, при Овидий в „МЕТАМОРФОЗИТЕ”
той е баща на тракиеца Терей, а това означава, че и той е тракиец. А Йордан дори твърди, че според поетите Арес (при него
Марс) произлиза от тракийското племе гети: ”Adeo ergo fuere
laudati Gaetae, ut dudum Martem, quem poetarum fallacia deum
belli pronuntiat, apud eos fuisse decant exortum. Vnde et Vergilius:
gradivumque patrem, Geticis qui praesidet Arvis.” (IORDANIS, DE
ORIGINE ACTIBUSQUE GETARUM)
Този текст на Йордан има предвид и Ганчо Ценов, когато в
началото на ХХ век се пита какви народи е управлявал Атила и
търси връзката именно чрез Арес. Ще ви предам неговата логика: „Според Йордан, Атила управлява само Скития и Германия. Приск означава и готите (всъщност гетите) като скити. Той пише скити, мисли обаче за хуни и готи. Тъй като
и хуните, и готите са скитски племена, то те почитат и
скитския бог Арес (Марс).”
Ето какво пише Йордан за готите и Ганчо Ценов превежда
част от цитирания по-горе текст: „Готите бяха толкова прочути, че всеки казваше, че Марс, когото илюзията на поетите
нарича бог на войната, е бил роден при тях”. ( V, 40) Същият Марс е по същото време и един хунски бог. Увереността
на Атила в победите се била повишила поради намирането
на меча на бог Марс, който винаги се почитал при царските
скити. Тъй като и хуните, и готите почитат едни и същи
богове, то те са били сродни народи”. (История на българите и
на другите южни славяни. С., 2018)
Този текст го цитирам тук, за да е ясно: първо, че винаги трябва да има изясняване на имената, например че готите са
гети, че Арес е Марс; и второ, че скитските народи като готи
и хуни можем да определим като тракийски народи, защото по
боговете им може да ги познаете. И още нещо ще добавя – сила252

та на Арес е крепила бойния дух на тези хора много дълго през
вековете.
Тези и други заключения и данни ме карат да си мисля, че
и характерът, и имената, които ползваме днес, са плод на късна
гръцка и латинска интерпретация. По всичко изглежда, че името на Арес, което познаваме от гръцката митология, всъщност е
Арей. Това име напълно отговаря на българското име Ярей, а то
е споменато в изследването „Имената на българите” на Н. Иванова, П. Радева (изд. Абагар, В.Търново, 2005). Лингвистите го
обясняват като – „Ареу – лично име, и Арей в дателен падеж
ед.ч. – на Арей”. Този Арей е всъщност името на тракийския бог
на войната. Като семантика името се обяснява с думата ярост,
защото от старобългарския знаем (ст.блг. iаръ – гневлив, яростен). Сродни са също санскр. глагол – irasyáti – разярявам се
и гръцкият -- ζωρός яростен. Чавдар Бонев в „Праславянските
племена”, което означава на практика тракийските племена, изведе също Арес от Ярий, от корена ARA ( > IAR = ЯРОСТ).
Обяснението на тази етимология на името се подкрепя и
от сведения от древни автори като Тит Ливий, Плутарх и Прокопий, които наричат траките най-войнствения и мъжествен народ. В народни песни от Родопите е засвидетелстван като Яра
бога и това идва да покаже, че неговата функция в живота на
нашите деди е много важна. В песните се пее и за Бога-конник
Ярило, който встъпва в битка със змея всяка пролет и което е
също много важно, защото свидетелства за познаването на цикличния принцип за борбата между доброто и злото, но и между
зимата и лятото.
Освен със значението ярост обаче, като настървен и воюващ, Ярей може да бъде обяснен и с думата яркост, този с яркото (кървавото) лице. И тогава лесно си обясняваме защо римският Марс е олицетворяван с червената (кървавата) планета от
Слънчевата система. Значи вероятно гледните точки при характеризирането на Арес могат да бъдат различни, което означава,
че идейният и духовният свят на тракийците не е бил затворен
и праволинеен. Може би тук трябва да кажа и за метафориката
в тяхното мислене и техния живот. Ярило, приемайки образа на
Бога-конник става един от тракийските символи-образци, т.е.
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влиза в архетипа на Тракийския Херос. От друга страна познаваме и връзката на Арес с агнеца и при Марс ние вече го виждаме и като планетен символ, защото неговият месец през годината, по астрологичния календар, започва под знака на Овен.
Този Овен в годишния цикъл е месец, но в космическата година
той е епоха, и с това си значение го виждаме на придружаващ
Хермес, но и свързан с Христос, а и като овнешки рога на портретите на монетните емисии на някои царе и императори.
Така стигнахме до епохите от Цикъла на прецесията на
земната ос и това е друга много голяма тема, но тук ще кажа, че
когато точката на пролетното равноденствие минава през съзвездието Овен, а това е периодът 2296 – 158 г.пр.Хр., това е „Третото слънце” сметнато по логиката от българския апокриф „Слово
за Сибила” и това е била епохата на Овена. Тази епоха предшества епохата на Рибите, от която някои казват, че сме излезли
вече, а други пресмятат, че ще излезем през 2025 г. Та силата
на Арес е била най-голяма през посочената епоха. В началото
на Христовата епоха и Христос са го свързвали с Овена, затова
агнецът е и негов атрибут, иначе новият символ – Рибата, също
ни е познат от Ранното християнство и от оцелелите артефакти.
Не е без значение, че силните архетипни герои припознават символа на новата епоха и така продължават да живеят във вярата и
надеждата на хората.
Цялата история на Арес е изпълнена със символни означения – за някои от тях вече споменах, а сега ще се спра и на другите. Тракийският Херос е от особено значение. През Г. Баласчев („Старотракийски светилища и божества”. С.1934) вземам
едно сведение от F. Sarre от статията му „REISE IN PHRYGIEN,
LIKAONIEN UND PISIDIEN”. От статията се разбира, че един
тракийски бог, изобразен като конник, е бил твърде разпространен в Мала Азия и е преминал от древността в Средновековието
във фигурата на св. Георги. Но авторът съобщава и за релефи
на няколко места, например Zekeria-Koi, на югозапад от Коня
(Iconium), на които е изобразен Арес. Авторът смята също, че
този култ е бил твърде много разпространен в някогашните населени с траки области на Мала Азия. Три от релефите са придружени от надписи, в които изрично се посочва, че са подне254

сени като оброк на тракийския бог Арес. Героят конник знаем,
че се отъждествява с Юпитер, с Диоскурите, с Асклепий и особено с Аполон. Саре обаче ни казва със сигурност, че и Арес е
изобразяван като конник. Баласчев към всичко това добавя, че
в най-старите тракийски монети от V и IV в.пр.Хр. конникът
херой се изобразява с оръжие в ръка, подобно на Арес. И всичко
това само потвърждава написаното от Херодот за Арес и траките. Нещо важно още, което излиза в тази тема – че местата, на
които са открити тези релефи1 са в планината Булгар-даг. Няма
да се отклонявам много, но тук трябва да се каже, че в Анадола е
съществувала българска държава точно между Коня и Бейшехир
до 1514 г.
Споменах вече, че Арес митологично е свързан с драконите, а драконите са сложен символ, свързан със старите двуборчески митове. Тук важна роля в митичните сюжети играе и
Кадъм, син на финикийския цар Агенор, или на Финик, син на
Агенор, който търсейки похитената си от Зевс сестра Европа,
се озовава в Беотия и там прави град. В различните версии на
митовете тази история на Кадъм или Кадмо се разказва по различен начин. Важното е, че всичко започва в „незапомнени времена”, защото писаните легенди все пак са късна гледна точка,
легендарният Кадъм, Кадмо или Казмей в трети вариант, заедно
с брат си Феник или Финик, се запътват към Фокида или към
прорицалището в Делфи. Там Кадъм ще пита, къде може да намери сестра си.
А оракулът му казал да се откаже да я търси и казал му
още, че трябва да построи град. Този град за него е много важно
действие във всичките версии на мита. Кадъм постъпил точно
така, но преди да се захване със строителството, той трябвало
да преодолее много голямо препятствие. Трябвало да спечели
тежката битка с Дракона, който пазел водите на близкия извор.
Победата се оказва много важна за Кадъм, но се разбира и че
този Дракон бил на Арес, даже някъде се казва, че е негов син.
Важно е и какво е пазел Драконът – близкия извор, а това е власт
над водата, а водата е една от стихиите. В някои от версиите
Драконът направо е наречен свещен. След тази победа над Дракона и „освобождаването на водите” Арес наложил на Кадъм
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наказание – да му служи осем години, което най-вероятно означава, че е трябвало да воюва, да печели нови битки, защото това
е „професията” на Арес. Кадъм очевидно е трябвало в следващи битки, като следващи изпитания, да докаже, че заслужава да
владее и управлява княжество, а това княжество е на „кадмейците” или „енхелейците”. Кадмейците – това са хората на Кадъм,
за които той спечелил Тива, затова на негово име тя се нарича
още и Кадмея.
В някои сведения и коментари обаче се казва, че градът,
който основали Кадмо и Финик, бил наречен Енхелея, понеже
родът им принадлежал към клана на „енхелеите” („егулите”),
т. е. „змиорките”, и бил в близост до града Тива. Обаче за този
град има и други версии, че е Охрид или че е Струга, а тези
змиорки, егулите или ягулите ги има в Охридското езеро, като
са мигрирали по реките вливащи се в него, а са стигали и до
Адриатическо море. Тук отново като че ли по-важна е символиката, защото ако на Кадмо и Финик родът е от енхелеите или
ягулите, то може да означава, че в митичното си битие те са змейове и по този начин им се отрежда някаква по-важна роля, не
съвсем човешка. В цялата символика на змията – от егулите, та
до крилатите змейове, се оглежда по особен начин човешката
история. Тези същества са знаещи и можещи, „свещени”, крепящи основните архетипни действия в живота на обществото.
Като присъстващи в човешкия социум те са помазани, избрани,
те са божествени, те са особени феномени, а техните наследници са родени по особен начин, като се съвокупляват например
с майките им. В легендата за Александър Велики имаме такъв
пример, една змия отива при Олимпия и тя зачева великия си
син, а действието се развива по същите тези географски места.
Митове и легенди за Змейове и Хали има колкото искате в нашия български фолклор, защото неговата родина е от този културен ареал, на палеобалканската духовност.
Тук трябва да се каже, че биографиите на старите владетели много често опират до сакралната история, която е разказана
през орфическия мит за заченатия от Зевс в образа на змия и
Персефона Дионис-Загрей. Това разбира се е мистерийната култура на траките, някои я наричат на Сабазий, в която змията-де256

мон играе важна роля. В мита за Кадъм и Хармония съществува
и версия, в която Хармония е от Самотраки и е дъщеря на Зевс
и Електра, т.е. че и тя е божествена. Колкото и да звучи объркващо, тази „грешка” показва и нейната много важна роля в мита.
Но на когото и да е била дъщеря Хармония, тя се жени за Кадъм,
и тук може да се каже още, че Боговете, които присъствали на
сватбата им богато ги надарили. Сред даровете била една скъпоценна дреха за Хармония, която изтъкала лично Атина Палада,
дар била и огърлица изработена от ръцете на Хефест, която покъсно станала причината за много нещастия, сполетели хората,
които я притежавали. В този драматичен брак се знае още, че от
Кадъм Хармония е майка на Полидор, Автоноя, Ино, Семела,
Агава.
Дали хората на Кадъм са стояли в Тива, или не, също не
е много ясно, защото в една версия се казва, че по някое време в Кадмея или Тива дошли енхелейците, които живеели при
Охридското езеро и които много страдали от нападенията на
другите илирийски племена. Оракул им предсказал, че ще имат
победи, ако изберат за свои предводители Кадъм и съпругата му
Хармония. Кадъм станал цар на илирийците и тогава Хармония
родила и син Илирий. По-късно, разказват легендите, той и Хармония се превърнали в дракони и Зевс ги изпратил към Елисейските полета.
Този мит изглежда безкраен с вариантите си, героите си и
символиката в техните действия. Като минали години, се казва за
тях още в едно продължение на мита, нашественици, наречени
аргивци превзели Тива и изпъдили „кадмейците” от Беотия. Напускайки Беотия, остарелият Кадъм, неговата жена Хармония,
брат му Финик и другите „кадмейци” се запътили на север. Те
минали планината Пинд и навлезли в Брeгия или Бръгия, която
обхващала Корчанското поле и територията около Охридското
езеро. След като пристигнали при тамошните бръги, най-първо
ги освободили, понеже били под властта на илирите. За да разшири територията на бръгите, Кадъм прогонил илирите на север. Наблизо до града на Хермес, Хермополис, в близост до Охридското езеро, Кадмо и Феник отново построили град. Градът
се казвал Лихнида. По името на този град внукът на Кадмо от
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неговата дъщеря Семела, известен като Дионис е получил прозвището Дионис Лихнид. Според древния оракул, светът щял да
бъде спасен от жестоките великани („титаните”), т. е. те щели да
бъдат победени, когато се роди божество от смъртна жена. Такъв
бил „Младият бог”, детето-Слънце, или Млада бога от българския фолклор, в случая синът на Семела, дъщерята на Кадъм. И
Хезиод в „Космогония” казва:
„Също със Зевс се люби дъщерята на Кадъм, Семела:
славен потомък Дионис всерадващ, безсмъртен от смъртна
беше роден; но сега богове са и двамата с нея”.
Той е предреченият Бог-Спасител, защото и Богът-Спасител е много древен архетипен герой, без който не можем.
В тази история е ясно, че където се появи Кадъм, носи спасението на хората и като за начало се започва с победата над
Дракона, и се завършва с ролята на неговия внук, син на неговата дъщеря Семела. А победата над Дракона в името на хората
означава, че побеждава цикълът и времето, в мерното пространство на хората, за да дойде Новото време. Когато става дума за
Кадъм, трябва да се каже, че той е известен и с това, че е донесъл
писмеността на Балканите, предполага се финикийската, защото
идва от Финикия. С писмеността със сигурност е донесъл Ново
знание, а това значи и Ново време. И тук определението Дракон изведнъж придобива друга стойност. Може би има връзка
убийството на свещения дракон и донесената писменост, може
би Кадъм е нарушил света на хаоса, освободил е водата и е възбудил идеята за живота, затова е бил наказан. Древните арии, в
това число и техните наследници в Мала Азия и Балканите са
вярвали, че знанието идва със Злия Демон. В старата двуборческа митология, ако използваме като пример хетската култура,
имаме контрапункт – Илуянка и Истану, като Ил от името на
Илуянка е името на Бога, а Янка е змия или змей, или Дракон.
Дракон е свещена дума, свързана с демиургичното обяснение на
сътворението. Може би затова Арес дава на Кадъм дъщеря си
Хармония за жена, а от нея той има Илирий, за да сътвори хармония с Новото знание в новото царство, в Илирия.
Разговорът между земята и небето е важната линия в ми258

товете на света и в това поле има автори, които развиват поактивно прочита на небесната символика през останалите до
нас митове, защото знаят че ролята на истинските митове е да
предават някаква важна информация. А звездното небе винаги
е било загадъчен, но и важен източник на информация за човечеството. Когато един от тези автори Милош Линдро в („БОГОТ
ВИД” Скопjе, 2017) тълкува известието от „ИМЕННИКА НА
БЪЛГАРСКИТЕ (АСИРИЙСКИТЕ) КНЯЗЕ”, че „петима князе държаха княжеството от другата страна на Дунав”, той
стига до заключението, че имената на петимата съответстват на
пет планети от Слънчевата система. Така на четвъртата планета Марс (или Арес), съответства на нашият княз Курт, някои
му викат Кубрат. В старобългарския език имаме думата – корд,
което означава сабя, меч. А това е най-важният атрибут на Арес.
Но от така наречените малко познати тракийски божества имаме
засвидетелстван Кордиен, което в продължение на цитираната
логика би трябвало да е епитет на Арес, може би Богът с меча.
Едно свидетелство на Херодот също помага за идентифицирането на Бога на войната като Курт в този списък, защото
казва бащата на историята:
„Скитите се кълнат пред меч забоден в земята”.
Скитите, казва Херодот, но понеже в „Именника…” петимата князе са определени и като наследници на „асирийските”
владетели, Милош Линдро посочва, че на асирийски „карду, караду – означава мощен герой, силният”. С тези думи се свързва
и името на едно северно кюрдско племе „Корманчи”. В персийските извори това племе е записвано като „Кормеси” и „Кормисо”. Сега вече сме много близо до Крум, Кормесий и Кормисош,
през Скитската клетва, както я описва Херодот. А това че траките или скитите, както ги наричат някои стари автори, са били и в
Мала Азия, е неоспоримо и връзките им с населението живеещо
там са ясни. Неоспоримо е, че когато тези имена от Именника
през последните сто години ги свързват с някакви несъществуващи в историческите извори – прабългари, това е преиначаване
на историята и злоупотреба с цивилизационните ценности.
Тук ще направя едно отклонение. Влиянието на Арес е не
само толкова дълго във времето, влиянието му е разпространено
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и на много широка територия. Когато Ганчо Ценов се пита какви
народи е управлявал Атила, прави следното съпоставяне:
„Според Йордан, Атила управлява само Скития и Германия. Приск означава и готите като скити. Той пише скити, мисли обаче за хуни и готи. Тъй като и хуните и готите са скитски племена, то те почитат и скитския бог Арес
(Марс). Ето какво пише Йордан за готите – Готите бяха
толкова прочути, че всеки казваше, че Марс, когото илюзията на поетите нарича бог на войната, е бил роден при тях.
(V,40) Същият Марс е по същото време и един хунски бог.
Увереността на Атила в победите се била повишила поради
намирането на меча на бог Марс, който винаги се почитал
при царските скити. Тъй като и хуните, и готите почитат
едни и същи богове, то те са били сродни народи”.
Сега се връщам отново на територията на Мала Азия, а се
връщам и към първите споменати по-горе критски и хетски варианти на името на Арес. След толкова много изследвания през
годините, е очевидно, че днес смело можем да говорим за общ
източно-средиземноморски цивилизационен ареал. Лингвистите също дават своя принос за тази теза, защото изследването на
буквените знаци от Линеар А и тяхното разшифроване, водят до
заключението, че „това е индоевропейски език, вероятно хето-лувийски”. Това твърди Владимир Георгиев в „ПРЕДГРЪЦКО ЕЗИКОЗНАНИЕ” (С. 1941-45), като той добавя още, че „на
остров Крит от най-дълбока древност е имало индоевропейско население – смес от пеласги (предгръцко население) и носители на един или повече анатолийски езици”.
Тази ситуация се приема и от новото поколение лингвисти
като Албена Мирчева „Увод в палеобалканистиката” (С., 2017).
Тук ще напомня, че през петдесетте години на ХХ век Бедржих
Хрозни, анализирайки керамиката на остров Крит и на Балканите стигна до заключението, че траките са едни от основоположниците на културата на остров Крит. Тук се налага и едно
допълнение към изводите на учените, които цитирах. Интересно
е, че един по-сериозен поглед върху Линеар А, но и върху другата критска писменост Линеар В показва, че те имат достатъчно
много съответствия със знаци от българските писмени системи.
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Знаците от прочутата розета от Плиска, например, са великолепен пример за това. Ами така наречените руни от Мурфатлар,
ами знаците от многото тракийски плочици. Владимир Георгиев
специално споменава, че „знаците от плочицата от Градешница и печатът от Караново са сходни с предхождащата
писменост Линеар А”.
И накрая ще добавя, че като погледнете глаголицата, виждате че паралелите са очевидни. Всичко това означава, че става
дума за една роднинска културна и култова практика, която е
логично да почита едни и същи богове. В онези времена сакралната парадигма е била в основата на битието и съзнанието, и
самата писменост е била интегрална част от сакралитета, и така
са пазени тайните на вековете. Колкото до хетските божески паралели, и тук специално говорим за Яриш, ние знаем, че в Хетската империя са влизали и мизи и дардани, поне от XV в.пр.Хр.
насам. Но и дарданите и мизите са тракийско население и очевидно общуването с хетите е било активно. Някои изследователи добавят, че Арес участва в Голямата война, описана от Омир,
на страната на троянците, не толкова защото половината от тях
са траки, а защото другата половина са тевкри, т. е. меропи. Това
означава, че те пък са анатолийци от хето-лувийски произход,
които също са закриляни от бога Арес. Е, вече стана дума за
това, че по боговете може да познаете роднинските общности и
по тяхната закрила по време на войните, разбира се.
Към цялата тази картина трябва да прибавим, че боговете
на нашите деди траките са имали много епитети и вече споменах Арей, Яриш, Курт, като прибавим и това, че всъщност име
Арес в тракийския пантеон няма, това означава доста сериозна
ревизия на популярните и учебникарски версии за тракийската
култура и тракийския пантеон. Колкото до идеята, че има много
богове на войната и по-точно, че съществуват богове на войната
на различните тракийски племена и тези богове носят различни
имена като Плейстор при апсинтите, Кандаон при крестоните и
т.н. възникват нови въпроси. Кое например е накарало Херодот
да използва името Арес като събирателен образ, ако мога така
да се изразя, и дали това е било практика за гръцкия свят или
е негово решение? Важно е и как са мислили траките за всич261

ко това тогава. Тук ще цитирам Георги Михайлов: „За гърците
Арес и Дионис са свързани тясно с Тракия. В „Илиада” Арес
идва под Троя със своя син Фойбос (Страхът) от Тракия, а
в „Одисея”, след авантюрата си с Афродита той се връща
в Тракия. Може би в този смисъл говори и името на месец
Арейос засвидетелстван в тракийска Витиния... Някои смятат, че у апсинтийците „Тракийският Арес” е жестокият
бог Плейстор (Pleistoros), на когото се принасят човешки
жертви... Има и други предположения, че Арес е тракийският Ликург... Според един друг текст, в Тракия имало „свещенодействия на Арес”. („Траките”. С.1972,2015)
Това припомняне на характера на Арес, тези човешки жертви, тези свещенодействия, като че ли ни объркват още повече, но
едно е сигурно, че Арей или Яра е имал голям авторитет. И жестокостта тук не е самоцел, защото с жестокост са им отговаряли
и техните врагове. Защото животът е имал и това измерение. Аз
лично смятам, че различните имена са локални имена-епитети
или прозвища и са свързани с непосредственото участие на боговете в ежедневието на хората. А те са се тревожили както за
реколтата и здравето си, така и за постоянните войни, победите
и пораженията. Епитетите или прозвищата са локални обръщения, възникнали от конкретните диалекти или местни говори,
конкретната топонимия или някакъв друг местен акцент, олицетворяващ присъствието на боговете. Тези имена за тях са били
близки, разбираеми и свързани с живота, страховете и нуждите
на хората, т.е. те са свързани с постоянния диалог между световете и очакваната помощ от Звездния мир или от Невидимия
свят. Доверието и вярата са в основата и на свещенодействията, и на принасянето на човешки жертви. Но това го знаем и от
практиките на почитта към Залмоксис, това не е необичайно и
свързано единствено с Арес. На това място искам да добавя, че
в „НОВ ТРАКИЙСКИ РЕЧНИК” на Павел Серафимов към определенията на Бога, освен – арей-ярост (блг.) има и още едно
разширение на значението – яра-зарево (блг.), което недвусмислено ни насочва към небето и слънцето. Това като че ли затваря
големия кръг от символиката, който донякъде ни обяснява и ролята на Арес в живота на траките.
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Но за да разберем още по добре присъствието на Арес в
техния живот, трябва да погледнем и през доктрината, нормата,
закона на тяхната вяра. Тук ще цитирам Александър Фол, тълкувайки Херодот: „Херодот казва прочее, че царете вярват в
тетрада, която се състои от Великата богиня майка, поднесена на старогръцкия читател с един от възможните си
преводи-означения Артемида, от сина ѝ на митологическо
равнище, какъвто е и соларно-хтоничният бог на траките,
видян като Дионис, и от сина на доктриналното, т.е. на социално-религиозно равнище, наречен Арес, чието име подчертава ролята на царя-жрец в типичното войнско всекидневие на тази народност”. („Тракийският Дионис”. С.,1991)
Сега може би си давате сметка защо Херодот посочва точно
тези божества Арес, Дионис и Артемида, но разбира се и Хермес,
като най-важен за царете. Това са персонажите от доктрината на
тяхната вяра – тетрада, тези богове са победили хилядолетията с
архетипната си сила и в техния живот те са необходимите типажи-образци, които чрез присъствието си на хоризонтално ниво
поддържат системата на обредността, а чрез присъствието си на
горния „мистичния” етаж на култа живеят в трансцедентното
си измерение. Те могат да имат различни имена. Както Великата майка живее като Бендида, Котито, Брауро, Зеринтия и т.н.,
така различни имена има и Богът на Войната – Плейстор, Кандаон, Яра бога, но и Курт вероятно. В тази описана от Херодот
и неслучайно цитирана от Фол структура, Арес, както и другите
от тетрадата, е необходимият, незаобиколимият от тракийската
духовност архетипен персонаж, а за пред четящата публика по
херодотовото време е наречен Арес.
Това е един възможен „превод-означение”, както го нарича
Александър Фол. Неговият авторитет не е името, а персонажът
от мита, героят, победителят, в който се припознават и царете,
и князете, когато тръгнат на война. Той е техен патрон, когато
трябва да бъдат смели, сурови, непоколебими и даже жестоки.
Те се припознават в него. Затова, когато Омир описва тракийския цар Резос, неговите доспехи, неговото въоръжение, казва:
„не прилича на смъртни мъже да ги носят, а на безсмъртните богове”.
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А белите коне на Резос и споровете във връзка с колесницата на Арес искат специално внимание. Колесницата от една
страна е символ на властта и когато историческият герой е на
колесница, авторитетът му вече е различен, но по-важното е, че
Колесничаря е важен архетипен персонаж. Попаднах и на един
анализ във връзка с това дали имаме данни, че по времето на
Херодот е имало колесници, защото Арес и синовете му са описани по този начин. Мисля че тези идеи са неоснователни, защото това са медиаторски сюжети с медиаторски атрибути, те
нямат нищо общо с технологичните постижения на епохата. Те
съществуват в митовете по тяхната логика, не по битовата.
Като пример бих добавил едно наблюдение на Петър Делев. Ето какво споделя той в „Тракийското племе на одомантите” – статия в „Сборник в памет на доц. д-р Георги Сотиров
1946-1998”. В една запазена митологична схема при Херодиян и
Стефан Византийски, племенният епоним и митологичен родоначалник на Одомантите – Одомас бил брат на Бистон и Едон.
И тримата са представени като синове на Арес и речната нимфа
Калирое, дъщеря на Нестос. Според Делев „това отразява времето на ранната колонизация”, а това означава идването на
пришълци по тези брегове. Според мен, когато започват да се
заселват по бреговете на Тракийско море, за новодошлите, покъсно наречени гърци, вероятно всичките тракийски племена са
им изглеждали и силни и страшни, а може би са ги виждали
и като хора с божествен произход. Затова техните вождове са
представени като синове на Арес.
Когато говорим за Арес обаче, трябва да направим и още
една връзка – това е връзката с арийците или ариите. Арийци е
по-новото произношение и го свързваме с използването му през
XIX и XX век, за да обозначи расова група. Специфичният немски прочит на тази тема още шуми в спомените на европейските
народи със всичките тежести на политическите последствия от
тази теория и практика. Има обаче и друга гледна точка – арийци
е самоназванието на древните индо-ирански народи и се приема за синоним на индоевропейци. Думата произхожда от термина „айрия” от санскрит, със значение „благороден”. Терминът
„арийски” се използва по-често от езиковедите за назоваване
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на индо-иранските езици. Смята се още, че името на държавата
Иран произлиза от него, със значение „страна на арийците”. В
името на нашата България обаче също участва – ария, и това не
е случайно.
Използвайки горното твърдение, съвременните речници
и енциклопедии ни казват, че арийците произлизат от Иран, но
нищо не казват за България. Речниците пишат още, че това е древен народ, обитавал територията на днешен Иран, но и Индия.
Ние тук можем да припомним за походите на изток на тракийците Дионис и Хермес. Че те са стигнали до Индия свидетелстват Филострат, Еврипид, Хигинис, Цицерон, Сенека, Аполодор,
Овидий, Нонус, Плиний, Страбон. Траките, пишат още древните писатели, са били известни като първият в човешката история
конен народ и с конете са можели да прекосят огромни разстояния.
Биографът на Александър Велики, Луций Ариан, ни казва, че Дионис е основател на древната индийска цивилизация.
И посочва, например, че преди похода на Дионис, местното
население били номади, които не познавали цивилизацията и
градовете. Обличали се с кожи, ядели кора от дървета и сурово
месо. Тракийският бог им дал огъня, научил ги да орат и сеят,
да правят вино, да строят, да коват оръжие, дал им също закони
и религия, като разбира се поставил себе си начело на новия
пантеон. Една интересна добавка тук би било, че един от известните епитети на Дионис е Бромий, а върховното божество на индийците е Брама. Всичко това напълно съответства на теориите
на Цицерон, описани в „Същността на боговете”, за Дионис…
че покорил Азия и Индия, достигнал и Египет, и там е наречен
Озирис…
Траколозите и историците, които се занимават с антична
история знаят, че според Херодот най-старото име на мидийците е арийци (Her.VII.62.). Същите тези арийци-мидийци са
дефинирани като предци на сарматите от Плиний Стари (Plin.
VI.19), а пък по-късно Прокопий Кесарийски пише, че сарматите спадат към семейството на гетите (Proc.BG, III.ii.2-3). Ако
припомним казаното по-горе, че Йордан пише за Арес, че е от
племето на гетите, кръгът се затваря. Тези сведения трябва да
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допълним и с това, че от Стефан Византийски („Етника”) знаем,
всъщност и той се позовава на Луций Ариан, че „Тракия преди
е носила имената Перке и Ария”. Перке е в роднинска връзка с
най-ранния епитет, засвидетелстван по нашите земи за Тракийския Херос – Перконис или Перко, а сега виждаме, че такава
връзка можем да направим и между Ария и Арей.
По време на Римската империя и то когато нейният център се измества на Балканите, знаем от Лактанций и Аврелий
Виктор, че върху монетите от началния период на управлението
на Константин Велики например, върху реверса е изобразяван
Арес. Това е знак, разбира се, за търсеното от владетелите небесно покровителство и въобще символ, отразяващ идеологията
на управлението. В случая Бог Арес се свързва и със структурата
на Тетрархията, и това че се използва от Константин означава,
че от негова страна има акт на приемственост и легитимиране, и
отбелязване на тази приемственост. Но още преди него опонентът на баща му, а и негов опонент във властта Галерий в ключовата година на управлението си 297/298, когато той празнува
пет години от възкачването си, се провъзгласява за втори Ромул
(alterus Romulus) и прероден Александър (Alexander redivivus).
От тогава за него започва да се разказва и легендата, че майка му
го е заченала от бога на войната Марс, а това разбирате е Арес,
който се появил пред майка му в образ на дракон. Легендата е
подкрепена и от една монета сечена от него, на която на реверса
има изобразен Марс, т.е. Арес. За Галерий знаем още, че победата си над персийците е сравнявал с триумфалната експедиция
на стария цар Дионис в Индия.
Два века по-късно в столицата Константинопол се появява
младият Петър Саватий от илирийска Тавризия, племенник на
императора Юстин. Юстин очевидно е разчитал на него, образова го и го осиновява под името Юстиниян. Този племенник
после става Юстиниян Велики, а в така нареченото „Житие на
Теофил” се споменава и името на майка му, сестра на Юстин –
Бегленица. И тук една легенда разказва за сношение на Бегленица с невидим демон-змия, от която връзка се ражда бъдещият
император. Така култът към Сабазий и мистерийната линия на
тракийската вяра ни показват и произхода на императорите, и
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отношението им към сакралитета.
Е, всичко това се случва в живота на Илирийските императори, т.е. нашите императори, родените тук на Балканите, и това
ни връща отново към тракийската култура и тракийския пантеон
така да се каже, в който на лично място стои Арес.
Много неща могат да се кажат още за тракийската култура,
тракийската религия и тракийския пантеон, сега чрез темата за
Арес отново подчертавам, че ние сме преките наследници на целия този фантастичен древен свят. Споменът за него само може
да ни направи духовно по-богати.
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РИЛСКИЯТ ВРЪХ КАБУЛ:
ИСТОРИЯ, ЛЕГЕНДИ, МИТОВЕ
Едно изкачване на рилския връх Кабул
Страхил Гювийски, гр. Сапарева баня
Съвременният човек трудно
осмисля себе си като индивидуалност и мисия. Още по-трудно
му е да приеме, че всяко географско място е единствено,
уникално. Още Павел Делирадев, страстен планинар и автор
на пътеводители за повечето от
големите ни планини, навремето
писа: „Много редки са случаите
един връх да прилича на други.
Пък и от всяка отделна страна те
имат особен образ. Затова и рилските върхове са разнолики….”
Да, наистина планинските върхове притежават свой собствен
лик, своя индивидуалност. Те
имат своя роля и предназначение, както в живота на Земята, така
и в живота на обществото, над чиято територия се издигат в небето. Не случайно един друг познавач на Рила, който можеше да
надзърне и отвъд видимото казваше, че ако променим една плоскост на планината, ще променим бита на българите. Затова ние
можем да разбулим тайната на върховете, едва когато възстановим изгубената си връзка със Земята като наша майка. И когато
преминем отвъд видимото – формата и височината – и започнем
да изучаваме историята на върха във връзката му с общността.
Един от върховете в Рила, които будят най-много
въпроси, е връх Кабул. Какво правеше Кабул тук в Рила? Какво общо имаше с Кабул в Афганистан? Кой и кога бе дал това
име на върха? И защо? Дали то му бе дадено след завземането
на България от османците? Или много по-рано: бях чувал, че
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прабългарите, като част от хуните (за китайците – сюн-ну – т.е.
„чужденците”; „варварите, които идват от север”) стигнали до
Китай и дори, че Великата китайска стена е издигната, за да спре
набезите им. Дали при връщането назад, към старите си земи
българите не бяха „донесли” и този топоним? Сред различните
хипотези за произхода на българите е и оная, която ги свързва със Средна Азия. Изглежда логично при преселването си от
там, към земите на Велика България и към днешните български
земи, те да донесат и част от именослова на местата, по които са
живели. Ако това бе така, значението на думата „кабул” по онова
време сигурно е било много по-важно. И може би по-различно
от тълкуванията на термина, което му придаваме днес. И все
пак, какво в крайна сметка означава Кабул? И дали е случайно,
че това име е дадено на връх, който се издига край Седемте рилски езера? Въпроси… Въпроси… Въпроси…
Загадките на рилския връх Кабул ни водят към отговори –
колкото човешки, свързани с историята и живота на общността,
толкова и очовечаващи, разбулващи тайната на интимното общуване на човека с планината. И когато стигнем до отговорите, върхът променя ценността си в нашето съзнание, придобива
друга по-голяма значимост. Извисява се.
Кабул е бранител, „пазач” на известните Седем рилски езера от запад. Дори ако погледнем това място само външно, географски, ще видим, че Кабул закриля едно от най-красивите
места на света. Това прави самия връх специален. Духовната
гледна точка ни разкриват преданията и легендите. Всяка история, която ще разкажем, е едно стъпало, което ни приближава
към върха. Всяко стъпало ще променя гледната ни точка. Докато
накрая историите за Кабул не ни сродят с планината и ни направят повече българи.
Нека започнем изкачването си към върха от найдостъпното стъпало, от онова знание, което е затворено в речниците. В Българския тълковен речник с автор Асен Ботев е записано, че кабул е дума, която преминава от арабския в турския
език и от него в българския. На български език има следните
значения: облог, бас, уговорка, съгласие, а „кабуля” е обяснено
като „търпя, понасям“.
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В знаменития речник на Найден Геров кабул е изяснено
чрез два израза: „не чиня кабул, не кабуля” и „чиня, струвам
кабулъ”. Първият е обяснен като „не приемам”, вторият – като
„приемам”. Към това значение ни води тълкуването, дадено и
в „Речника на редките, остарелите и диалектни думи в литературата ни от ХІХ и ХХ век” на БАН. Там значението на кабул
е струвам, ставам, съм кабул, съгласен съм, приемам, а кабулявам, кабуля – приемам, съгласявам. В турско-българския речник
кabul, кabullii, кabuli е изяснена като приемане, одобрение, а
Kabul etmek – като приемам, прием, съгласие. Всички тия значения разчитаме и у един от изследователите на Рила – Живко Радучев, който в своя географски речник на Рила определя върха
като „достъпен, гостоприемен, предлагащ добри пасища връх”.
Макар и висок (2531 м), за разлика от съседните си върхове –
Отовишки, Калините, Харамията, Каменна мандра (Баба Рада),
които имат типично алпийски форми – скалисти, начупени, остри, назъбени, Кабул прилича по-скоро на родопски връх – мек,
закръглен, тревист. Само от изток върхът е по-суров и се спуска
почти отвесно към долината на река Скакавица.
С формата на върха навярно е свързана една от загадките – още едно значение на името Кабул. Описвайки външните
белези на рилските върхове, отново Павел Делирадев отбелязва: „Голямо богатство от линии и форми: имаме конусообразни, закръглени, игловидни, гребеновидни, плевнообразни и пр.”
Фигурата, продължава той, се е отразила в голяма степен и в
наименованията, в номенклатурата на върховете. „Имаме Равни
чал, Сиври (остър) чал, Плевнята, Купените, Оструган, Попова шапка…”. В тая поредица от върхове авторът е подредил и
Кабул. С коя от гореизброените форми (или някоя друга) Павел Делирадев свързва името на върха, остава неясно – както от
текста му, така и от онова, което откриваме, или по-скоро не откриваме в речниците. Няма такава връзка – между формата и думата „кабул” в речниците. Нека засега това остане загадка. И все
пак, нека се опитаме да я разбулим, чрез два цитата. В книгата
си „Вълшебството на Рила” Милка Кралева пише: „Слънцето се
спуща към големия връх Кабул, който има очертанията на пирамида”. Друг автор – Борис Николов, историкът на Братството,
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допълва: „Кабул… прилича на Хеопсовата пирамида, но много
по-величествен и могъщ, много по-голям”.1

Пирамидата на Кабул – по-могъща от Хеопсовата
Американският учен Дейвид Уилкок пише, че според него „…пирамидите са най-напредналите технологии, изграждани някога на земята”. Днес непрекъснато продължават да се откриват нови пирамиди.
Или планини във формата на пирамиди. Оказва се, че светът се случва по различен начин, във и около различните форми. И най-вече около пирамидите. Става по-добър. Така около новопостроените, найвече в Русия и Украйна пирамиди, здравето на хората и екологията
на земята се подобрили значително. Земята била изцелена, климатът
също се променил. Нямало ги земетресенията и предишните бури.
Това знание корелира с едно старо вярване, предавано от поколение
на поколение сред съселяните ми. „За разлика от редица други селища – по-близки и по-далечни, които често страдали от градушки,
порои, необичайни студове и слани, и други подобни, землището на
Сапарева баня сякаш е закриляно”. Това според тях е, защото живеем
под „кръстата гора”. В последното сапаревобанци слагат всичко: и
закрилника ни св. Иван Рилски, и Рилската света обител, и характера
на самата планина. Да добавим: и по-малката, и по-голямата пирамиди – на Паничище (1450) и на Кабул (2531), които се издигат над
Сапарева баня.
1
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В по-далечното и в близкото минало Кабул е пасищен връх,
макар овцете днес да са изчезващ вид – все по-рядко виждаме
някое стадо в планината. Някога по високите пасбища на Рила
пасели многобройни стада. Евлия Челеби в своите „Пътеписи”
пише, че в летовището Голяма Рила пролетно време изкарвали
на паша седемстотин кошари овце, всяка – по сто хиляди глави.
В книгата „Топонимията на Дупнишко”, издадена през 2006
г., но писана четиридесет и повече години преди това, Йордан
Еленин изяснява значението на „кабул” с приемане. Обяснява
го с факта, че на тоя връх са приемани животните, изкарвани на
паша в планината. Вероятно тук от малките селски стада – всяка
къща е имала по някое и друго животно, са събирани едно или
две многобройни стада. С овчарлъка като занаят е свързано още
едно тълкуване на името на върха. На юг от Кабул е Отовишки
рид, зад него – долините на Голямата и Малката Мокрица. В миналото тия места са наричани Голямото и Малкото Пазардере.
Тук е бил един от най-големите пазари на добитък от Беломорието до Тракия. Ако някой стопанин е искал да купи ново стадо,
идвал тук, договарял условията със стария му собственик, двамата си стискали ръцете и казвали „кабул” – приемам, съгласен.
С тая магическа дума се „подпечатвал”, узаконявал актът на покупко-продажбата на стадото.2
Продължаваме изкачването към върха с една простичка идилична история. Нея и днес все още ще чуете в Сапарева
баня... Имало някога един овчар и една овчарка. И двамата пасели стадата си в Сапаревобанската планината: овчарят – по склоновете на днешния Кабул, овчарката – по съседния по-нисък
връх. По цял ден слушал звънците на стадото ѝ овчарят, виждал
фигурата ѝ, понякога дочувал гласа ѝ, и нали били сами в планината, най-после не изтраяло мъжкото му сърце и той се провикнал от своя връх към нейния: „Е-ей моме, че кабулиш ли да се
ожениш за мене?” Макар и с характер на „сватба” въпросът тук
„… в ислямското обичайно право „кабул” е израз на съгласие на
едната страна с предложението (Иджаб)” на другата. Тази процедура
се прилага при сключване на търговски сделки и брачни споразумения”.
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не се отнасял до женитба. За тия две души, изгубени на върха на
планината, Кабул и местата около него са били Райската градина, в която те са библейските Адам и Ева. В местната история
имената на тия двама млади често се променят. И ние разбираме, че във времето преди тях, по същите тия места е имало друг
овчар и друга овчарка, и че същият въпрос е отеквал над върха
отново и отново.
В миналото овчари често са ставали невръстни, млади
момчета – както се пее в песента, „момчета като вълчета, юнаци
се без мустаци”, неуки в мъжките работи. Именно тук те получавали мъжкото си кръщение. Така Кабул става за нас по-важен
– от връх-пасище, той се превръща във връх, на който младите
момчета са ставали мъже – връх на мъжки и на женски посвещения. Тая история е закрепена за върха с един топоним. На
хвърлей от върха е Женски кладенец. С това си име кладенецът
е известен само от един литературен източник. Както авторът на
книгата срамежливо добавя – това име е евфемистичен заместител (Йордан Еленин). Истинското име на кладенеца е свързано
както с формата му – водата му извира от скална цепнатина, така
и с онова, което се е случвало край него.
В по-късен етап в тая история мястото на овчаря заема хайдутинът. Още по-късно историята се усложнява, ролите в нея се
разменят. Нека да я разкажем отново: „Воеводата на хайдушката дружина, която владеела района на Кабул, изчезвал понякога
за два-три дни незнайно къде. Хайдутите се чудели на това, но
никой не смеел да попита открито войводата. Най-после един
от тях се решил да го проследи. Когато дошло времето водачът
им да изчезне кой знае къде и той поел нагоре, по Кабулския
поток, след него като сянка се прокраднал хайдутинът. Достигнали едно потайно място. Там потокът правел малък вир, закътан между скали. Поспрял се войводата, огледал се наоколо, не
видял никого, съблякъл се и влязъл във вира да се окъпе. После
започнал да пере дрехите си. Хайдутинът пък дълго стоял на
мястото си изумен. Войводата била жена. Тя никак не се стреснала – а може би се надявала, че все някой ден тайната ѝ ще
бъде разкрита.” Накрая на тая история трябва да добавим, че тя
силом заставила хайдутина да се ожени за нея, като казала: „Или
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ще кабулиш (ще се съгласиш) да ме вземеш, или ще те убия!”
Оттам идва и името на Кабул. (Васил Коритаров)
От времето на турското робство се разказва още една история, свързана с името на върха. Легендата разказва за една млада
мома, преследвана от турците. Забягнала към планината тя, ала
турците решили да я открият и накажат. Настигнали я някъде
близо до върха. Видяла, че не може да се изплъзне от гонителите си, момата събрала целия си кураж, спряла се и смело се
обърнала срещу тях. Вдигнала с възпиращ жест ръка и казала:
„кабул”, което значи „съгласявам се”. Учудени на смелостта ѝ
преследвачите се спрели. И докато успокоени от привидното ѝ
съгласие и от това, че я застигнали, те се суетели, тя прибягнала
до една висока скала и се хвърлила в пропастта. Така турците не
могли да я пленят и поробят. Оттогава насетне върхът носи това
име – Кабул.
Връх Кабул, районът на Седемте рилски езера, долината на
хижа „Иван Вазов” в робското ни минало са били хайдушка територия. Според записаните местни предания долината на река
Джерман е едно от любимите места на Вълчан воевода. (Васил
Коритаров) Под Отовишки връх е Хайдушкото кладенче. На изток циркусът на езерата се затваря от впечатляващия връх Харамията (Хайдута) и хребета, който води от него до Молитвен
връх – върхът, на който днешните слънцепоклонници посрещат
изгрева на Слънцето.
Зад Харамията и Молитвен връх – още две езера. Сега ги
наричат Паниците (Паничишки). Старите туристи ги знаят като
Чанаците – от турското чан (звънче). В по-далечното минало те
са носели други имена – Арамлийски. Там някъде, не в района
на Седемте езера, а от другата страна на планинското било зад
върха Харамията, в миналото бил хайдушкият стан. Ако в тая
поредица от имена: Хайдушко кладенче, вр. Харамията и постарото име на Паничишки езера – Арамлийски езера добавим
и топонима Женски кладенец, се сещаме за митичния женски
образ, свързан с планините и с хайдутството – самодивите. В
българската митология и в българския фолклор те са стопанки
на извори, езера и тучни пасища. Има такива места в Рила, където връзката самодива – хайдути се разкрива. Такива са Само274

дивски кладенец над връх Капатник, Югозападна Рила и езерото
Карагьол край Самоков. Там също имало хайдушки станове. В
тях хайдутите се чувствали волни и закриляни, защото знаели,
че никой турчин нямало да припари там, поради страха си от
самодивите.

Рибно езеро, Старата хижа и Молитвен връх –
„обетованата земя“ на Бялото братство

В подстъпите си към върха видяхме Кабул като част от бита
и социалната история на селото. Тук местните момчета ставали
мъже. По-късно, като превръща мъжете в хайдути, върхът се
вписва в историята на българското. Това е пътят на всеки мъж –
да се превърне първом от момче в мъж, след това от мъж – във
воин, хайдутин. Тоя път ни е познат, защото по него в детството
си сме минали с Крали Марко. Преди да стане чутовен юнак,
Крали Марко бил слабовато момче, овчарче в планината. Едва
когато сукал три пъти от гърдите на самовилата, той придобил
голямата си сила. Така Кабул веднъж ни се показва като място
на мъжко посвещение, след това – на хайдушко и се свързва със
самодивите (Анчо Калоянов, Васил Марков).
Според И. Венедиков зад митичните същества в планините
и местата, които те обитават, може да открием присъствието на
стари божества и места, където е изповядван култът им. Погле275

днат така, Женски кладенец на връх Кабул придава елемент на
святост на мястото. Но засега това е само досещане.
Затова нека направим следващата крачка към Кабул. Тя е
в странна посока – към Азия. В началото на тоя път е Мадарският конник. Преди всичко Мадара е място – светилище. Там
са открити следи от древно тракийско светилище – нимфеум,
тангристко светилище (капище), а след ІХ век под конника се
съгражда манастирски комплекс. Самото изображение на релефа се определя като прабългарско. Според някои изследователи
конникът от Мадара държи в ръцете си ритуална чаша от череп – символ на владетелската власт. Като оная, която познаваме добре от учебниците по българска история – чашата, която
държи в ръцете си кан Крум. Това не е единствената чаша-череп
в българската история. Подобна чаша по-късно е направена от
черепа на Балдуин. От сребърна чаша-череп пиели мъжете, поканени на пир от цар Иван-Александър, както свидетелства един
кръстоносец. У древните българи, пише Дориан Александров, е
съществувал стар обичай да изработват от черепите на убитите
си врагове, на своите герои, владетели, светци, духовни водачи,
специални ритуални чаши, с които пиели при особени случаи.
По-рано даже подобен обичай е засвидетелстван у траките.
В Тибет, Индия, Хималаите, ритуалната чаша от череп се
нарича капала/габала – „глава, череп”. Самата дума „капище”,
приета и в нашия език като място за жертвоприношения, се извежда също от санскритското „капала”. Подобни на Мадарския
конник изображения: на конници с куче и животно подобно на
лъв/барс, са били открити в Тибет, Индия, в Афганистан, в Латинска Америка. В Тибет ги наричали „майдар”. Освен това в
Тибет има планина, свещена за будистите, наричана Мардар. В
Афганистан подобен паметник носи името Раг е Модар. (Марияна Хруза) В келтското руническо писмо има руна – знак наречен Мадар, което означава конник или Слънчев бог (Андриана
Вотей).
Мадарският конник е най-значимият паметник на българската култура. Съществува теза, че българите са били последователи на източния митраизъм – също разпространен из Тибет
и Монголия. Така името Мадара се свързва със слънчевия бог
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Митра. Според Пламен Цонев това води до изясняване на загадките около името на Тангра. Подобно на Митра, и Тангра е
изобразяван с кинжал в едната ръка и човешки череп (капала)
в другата. Това според него навежда и на въпроса: Дали малоазийската Кибела, тракийският град Кабиле и афганистанската
столица Кабул (ние само добавяме и едноименния рилски връх)
няма да намерят обяснение чрез „Капала” (Пламен Цонев).
Преди три години имах интересна среща. Говорехме с посетители в информационния център за имената в Рила. Сред гостите ми се оказа и една жена. Не беше езиковед, но проникваше
зад топонимите с такава лекота и познаване, че си позволих да
задам въпроса как би изтълкувала името на Кабул. След кратко
съсредоточаване с поглед нагоре тя отговори: „Чаша”. Замълча
мъничко, погледна отново нагоре и добави: „Чаша на знанието”
(д-р Кимова). Чашата – ритуален предмет и при скитите, пада
наистина отгоре – от небето.... но засега нека я оставим. Ще се
върнем към нея по-късно. Ето как чрез Азия се приближихме
още малко към върха.
Ще продължим отново нагоре, тоя път чрез разказа на един
местен жител – Ицко Динев. Една пролет, преди няколко години, няколко души поели към Седемте езера през връх Ташмандра и Кабул. Преминавайки под един снежен тунел на Кабулски
поток, се натъкнали на изрисувана каменна плоча. На нея била
издълбана квачка с пилета. На следващата година, когато снегът
се стопил, разказвачът повел нагоре двама-трима иманяри. Но за
добро или за зло, знакът не бил открит.
В иманярството квачката с пилета играе особена роля. В народната ни астрономия този знак означава съзвездието Плеяди.
То е наричано в миналото кокошка, власи, власци, стожа/е/ри.
Някога по него „селяните разпознавали кое време е през нощта
и кое през годината”. Плеядите изчезват от небето на Гергьовден
и се появяват на Димитровден. Така те разделят годината на два
сезона. Съзвездието било наричано още хайдуци, или хайдути,
защото то било откраднало едно влахче – най-слабо светещата
звезда, и били гонени от власите (така наричали и съзвездието Телец), които искали да си вземат назад влахчето. (Й. Ковачев,1914) Последното име на съзвездието – Хайдуци – ни връща
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към върха Харамията и към... старобългарското шаманство.
Връх Кабул, връх Харамията и Седемте рилски езера са
част от старо и значимо в миналото култово средище. (Анчо
Калоянов) Едрите звезди над върха и слънцегреенето над него,
ниската облачност, липсата на мъгли са осигурявали отлични
условия за шаманите звездобройци, изучаващи небето. Подобна
роля – на обърнато небе, са играели нощем и спокойните води
на вътрешния Близнак и на езерото Окото. Каменната плоча с
квачката, водните огледала на езерата, имената на скалите Гарвано и Шаино, издигащи се между Сапарева баня и Паничище,
истории като тая за улов на елен чрез свирня, разказвана от един
местен жител (чист Орфеевски мотив), са все шамански реалии.
(В. Коритаров, Д. Ресиловски)
Следващото иманярско предание ще ни изкачи повисоко. Планините, скалните комплекси и пещерите в тях, самите езера често са служели в миналото за укриване на по-значими
съкровища. Край Кабул, разказва една местна иманярска история, трябва да дирим голямо царско съкровище. Към него водят
тунели, които са скрити под водите на едно от близките езера.
Не случайно брегът на това езеро от долната страна също е разкопаван – да оттече водата и се открие имането или тунелите,
водещи към него.
В друго сведение от съвсем различен характер, също се
говори за тунели и подземни пещери под Кабул. Според него,
под върха има огромни зали – космическо-земна лаборатория. В
нея светли същества работят за свързване на материалния свят
с духовния. Това сведение влиза в диалог с беседите на Петър
Дънов, в които за Рила се говори като врата към Агарта. Николай Рьорих ни съобщава, че Агарта е подземен град, намиращ се
недалече от главния град на Тибет – Лхаса. Там, в подземните
пространства на свещената планина Кун Лун, пълни с несметни
богатства, работят за благото на човечеството „осемте безсмъртни”. Навсякъде в Азия, където Рьорих минавал, дочувал да се
споменава за тайнствена страна или град, където са събрани
мъдри хора, посветили мъдростта си в служба на човечеството.
До тази страна се стигало по подземни коридори, а в приказните ѝ пещери била събрана цялата мъдрост на света. Хората там
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владеели вътрешните си сили и знаели как да ги съединяват с
космическите токове. Името на тая страна – невидима и недостъпна за обикновения човек – е Шамбала.
Шамбала на санскритски се превежда като Калапа. По-горе
стана дума, че едно от значенията на Кабул се свързва със санскритското капала – чаша, череп. Близостта на двете думи едва
ли е случайна. Спомням си от детството първия „чужд” език,
който научавахме. Беше свързан с размяната на срички. Калапа
и капала – две имена, две думи, две гледни точки – материалната
и духовната. Дали близостта на двете думи е случайна? И дали
тогава несметните богатства под Кабул, за които споменават
иманярите, не са събраните знания и мъдрост в пещерите му. И
това отново ме връща към другото значение на Кабул като чаша
на знанието.
Съвременният човек е в ролята на библейския Мойсей,
който се изкачил в планината, за да получи десетте божи заповеди. Едва когато чул гласа от горящата къпина „Изуй обущата си.
Мястото, на което стоиш е свещено” го разпознал като такова.
Свещените места са места на специфични енергии, чрез
които земята получава енергия от Космоса. Това са места, които
пречистват и зареждат човека. Един от най-добрите познавачи
на планините у нас – Райчо Гънчев, пише: „Планинските била
и върхове носят една друга енергийна особеност. Там, където
различни енергийни полета и нива се пресичат, се осъществява връзката между земята и космоса. Тези свещени за древните
места, са места ползвани за медитация и проникновения. Тяхната роля и днес смътно се долавя от посетилите ги, чрез успокоението и благоразположението, което придобива организмът им
на това място”. В тоя цитат разпознаваме една изчистена и обеднена представа за Кабул, бледа отсенка от усещането за простор,
спокойствие, хармония, полет на духа, които ни дава върхът, когато не се сърди.
Любопитна е характеристиката на върховете в района на
Седемте езера, оставена ни от Петър Дънов. Той пише: „Върхът Харамията е електричен, той е за меки хора. Като го изкачи
един мек, магнетичен човек, той ще придобие твърдост. А за
електричните хора трябват меки върхове, като например Кабул.
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Там човек придобива разположение”. И добавя: „и Дамга (Вазов
връх) е мек връх”.

Харамията и Кабул – поглед от Зелени рид

Имайки предвид енергетиката в района на Кабул, друг
познавач смята, че върхът уравновесява, балансира мъжката
и женската енергии в района на езерата и/или над цяла Рила.
Това е друга гледна точка към онова, което разказахме по-горе –
за посвещаването и превръщането на младите овчари в мъже,
обясняваща избора на мястото.
Нашите предци – траки, прабългари и славяни – наред с останалите елементи на Космоса почитали и планинските върхове. Почитането на върховете, пише М. Домарадски, е свързано с
почитта на скалата. Скалата може да е белег за определянето на
едно място като култово. Не е задължително то да бъде на върха
на планината, на билото. Скалата и камъкът могат да бъдат и в
ниското. По-важното е да се открояват от околния терен. Голямата част от разкритите днес планински светилища на траките
носят в името си думата камък: Маркови скали или Марков камък, Караджов камък, Кози камък, Прав камен, Голям (Голем)
камък, Белата скала, Глухите камъни, Обесен камик... Вероятно
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този списък може да бъде безкраен. И днес извън селищата съществуват свещени места – оброчища. Те са свързани с християнството, но в тях личи връзката им със старите езически
(предхристиянски) светилища. Обикновено оброчищата също
се изграждат на по-високо място. Те имат няколко задължителни
елемента – извор, вековно дърво (или група вековни дървета) и
камък. В литературата и в стария разговорен език като синоними на оброчище се използват думите курбанище, подкръс, запис
и камик. Последното име идва от белязване на мястото с някакъв камък. Често камъкът е свързан с някаква легенда – пази я.
Християнството подменя камъка с каменен кръст. На някои оброчища и камъкът, и каменният кръст съществуват заедно. Защо
отделихме толкова внимание на скалата, на камъка?
Наскоро, изненадващо се появи нова история за Кабул. В
нея се разказва една нечута досега легенда. Тя е свързана с кан
Тервел. Владетелят получил вест от сваления византийски император. Той молел Тервел да му помогне да се възкачи отново
на трона си. По заръката на съвета на великите боили, владетелят поел към Долната земя – така наричали някога Македония.
Искал да се посъветва с чичо си Кубер. За по-бързо избрал попряк път – през една висока планина. Местните траки я наричали Майка на водите. Скоро попаднал в местност със седем езера.
Водачите му разправяли, че тия езера са свещени. И че достъпът
на хора край тях бил забранен. Когато хората се опитвали да
проникнат до езерата, от близкия връх на запад от тях се развихряла страхотна буря, която ги покривала с мъгли и облаци. Канът бил чувал подобна легенда преди. Тя идвала от земята, която
българите владеели преди да основат Велика България – една от
техните прародини. От там те донесли със себе си малко неща –
шепа пръст и свещения камък, взети от планината на дедите им.
Откъснал се от спомените си Тервел и поел към върха. Сам. На
мръкване било. Скоро след това водачите и воините, които останали долу, чули как три гърма проехтели над върха. И три светкавици прорязали небето над него. На другия ден, когато Тервел
слязъл при хората си, казал: „Тангра ми даде знак. На този връх
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ще донеса свещения камък на българския дух.3 От днес нататък
върхът ще носи името Канбул”. (Петър Д. Добрев)
Минали години, може би векове. Променили се хората,
променил се и езикът им. Променило се и името на върха – от
него изпаднала една буква. А камъкът – камъкът поставен от
кана може да се види там и днес.
Така Кабул се възправя пред нас като един свещен връх,
свързан с древната ни българска история, като връх – светилище, откъдето духът на кана – велик прадед и днес брани цяла
България.
Всяка история беше едно изкачване на върха, всяко негово
изкачване – посвещение. Според Петър Дънов, ако човек е в града и помисли за един планински връх, то между върха и човека
се образува невидима нишка. По нея енергиите на върха започват да текат и да зареждат човека.
И ако сега за момент притворим очи и се отпуснем..., и си
представим върха, заоблен, тих и уютен, слънцето над него, ако
си представим стадата по челото му и чуем в себе си звънците
им, слънцето ще изгрее и вътре в нас. И енергиите на върха ще
ни изпълнят и ще ни подмладят. И тогава в нас ще отекне отново
„Е-ей, ще кабулиш ли”? И всички ние ще кажем да, защото тоя
път въпросът е за това: да възстановим светостта на всички забравени свети места. България и всички ние имаме нужда от това.
Всеки път, когато спра вниманието си върху Кабул, кой
знае откъде изскача нещо ново за името му. Знанието за малкото
също е безкрайно – никога не може да проникнеш до края му
(Паскал). Така е и с темата за Кабул. Току-що приключих – или
поне така си мислех – работата си за върха, когато от едно важно
за всеки духовен човек ъгълче на света – Индия, изскочи още
И днес на най-високата точка на вр. Кабул е струпана камара от камъни. Някога овчарите по планината прочиствали камъните от пасищата
и ги натрупвали някъде извън тях. Понякога си мисля, че каменната
пирамида на върха на Кабул е от камъни, събрани от овчарите. На
20-30 метра на север от върха има странна грамада от големи камъни.
Откъде и как са дошли там, един Господ знае. За тази грамада камъни, както казват авторите по-долу, този въпрос изисква допълнително
проучване.

3
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едно значение на думата кабул – тоя път на хинди.4
В едно любопитно за българския език и история изследване, именувано „Сходни думи и старинни термини в български и
хинди – произход и значение” авторите са събрали 1022 думи,
включително различни по характер топоними, в които личи
връзката между двата езика. Но както и самите те подчертават,
този въпрос изисква допълнителни проучвания. И все пак за финал, нека да се върнем към значението на думата кабул в хинди:
Кабул означава още ИЗПИТАНИЕ. Да, наистина, изкачването
на рилския връх Кабул е едно изпитание – и за физиката, и за
духа на човека.

Шопов, Явор, Тодор Ялъмов, С. Шопова и Л. Цанков Сходни думи
и термини в български и хинди – произход и значение. – Институт за
интердисциплинарни изследвания на древните цивилизации. – http://
uni-sofia.academia.edu/YavorShopov/Papers/1303515
4
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ПОДВОДНИ КУЛТУРНИ ТУРИСТИЧЕСКИ
МАРШРУТИ В ЗАПАДНАТА ЧАСТ НА ЧЕРНО МОРЕ
доц. д-р Преслав Пеев, гр. Варна,
Институт по океанология – БАН
Резюме: Проектът „Подводни туристически културни
маршрути в Западната част на Черно море” има за цел да популяризира приключенския водолазен туризъм и да повиши туристическия потенциал на Западното Черноморие (България и Румъния) чрез идентифициране и популяризиране на подводното
археологическо наследство на западното черноморско крайбрежие. Главните задачи са насърчаване на конкурентоспособността на туризма в западната част на Западното Черноморие и диверсификация на туристическата оферта чрез въвеждане на нов
туристически пакет; подобряване, съхранение и популяризиране на подводното културно наследство на Западното Черноморие; насърчаване на транснационалното сътрудничество между
различните заинтересовани страни в областта на подводното
културно наследство. Новият туристически продукт включва
следните туристически маршрути, които могат да се комбинират в зависимост от туристическата оферта на туроператорите и
според нуждите на туристите: 1) Маршрут на потъналите кораби и на изкуствените рифове; 2) Маршрут „Стари потопени търговски пътища” (подводни археологически обекти и артефакти);
3) Маршрут на подводното природно наследство и 4) Маршрут
на подводните, изложени в музеи артефакти.

1. Основни цели
Подводната археология представлява, след подводната биология, география и геология, четвъртият нов научен клон, занимаващ се с изследванията на подводната среда. Уникалността
на морския културен ландшафт се дължи на взаимодействието
между различни, но близки помежду си пространства – суша и
море. Морският културен ландшафт е резултат от взаимодействието между човешката дейност по крайбрежието през времето
и околната среда, което включва море, крайбрежна линия и суша.
Част от този пейзаж са крайбрежните исторически останки и
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тези под водата заедно със заобикалящата ги среда. Той включва
археологически обекти, исторически селища, крепости, пристанища, фарове, както и всички географски, археологически и
етнографски влияния (Vladimirova, 2016).
Целият туристически продукт е в пряка връзка със синята
икономика и синия растеж, чиято цел е предоставянето на поподходяща информация на заинтересованите страни с цел подобряване на качеството и разнообразяването на предлаганите
туристически услуги.
По Западното Черно море подводните археологически
проучвания имат повече от 60-годишна история, започвайки в
България през 1959 г. и в Румъния през 1966 г. Сред основните задачи на подводната археология е изследването на потопени
праисторически селища, части от квартали и пристанищни съоръжения на антични градове, както и най-атрактивната част от
морската археология, а именно издирване на древни корабокрушения (Peev, 2019).
2. Описание на маршрутите
2.1 Маршрут на потъналите кораби и на изкуствените
рифове
В резултат на проучвателните кампании до момента са
оформени осем подводни маршрута до останки по румънското и българското крайбрежие. Маршрутът на корабокрушения
и изкуствени рифове се състои от пет маршрута в Румъния и
три маршрута в България. Обектите, които са включени за посещение от водолази, са разположени на достъпни дълбочини
и не представляват обекти, защитени от Конвенцията на ЮНЕСКО за защита на подводното културно наследство (UNESCO
Convention 2001). Това се прави единствено с цел защита на паметниците на културата от недоброжелателни туристи. Останките са железни кораби, чието посещение не представлява заплаха за здравето и живота на водолазите:
1. Маршрут 1: Порт Томи – SC213 – Аркадия – Порт Томи –
26.7 nm (морски мили) (Румъния)
2. Маршрут 2: Порт Томи – Sadu, You Xiu – Paris – Порт
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Томи – 7.2 nm (Румъния)
3. Маршрут 3: Порт Томи – Москва – Sophie – Порт Томи –
28.7 nm (Румъния)
4. Маршрут 4: Порт Томи – Medy – Tuzla Wreck – Порт
Томи – 28.5 nm (Румъния)
5. Маршрут 5: Порт Томи – Maria Bacolitsa – M Class – Порт
Томи – 37.6 nm (Румъния)
6. Маршрут 6: Тюленово – МК Стефан Караджа – 0.550 nm
(България)
7. Маршрут 7: Созопол – Мопанг – Пионер – Созопол –
8 nm (България)
8. Маршрут 8: Созопол – Родина – Пионер – Созопол –
12.5 nm (България)
2.2 Маршрут „Стари потопени търговски пътища”
(подводни археологически обекти и артефакти)
През Античността, особено след елинската колонизация,
пристанищната система по Западното Черноморие се разширява. Постоянното заселване на древногръцки общности по
Черноморието се отнася от 7 в.пр.Хр. насетне. Някои градоведържави създават своите колонии (άποικία), но никой не успява
да надмине Милет (Plin.E. NH IV, 29, 112). Милет е бил найпроспериращият град на йонийския бряг и основен търговски
център в Егейско море. Неговите колонии в Евксинския Понт са
сред най-големите и значими градове: Синопе, Пантикапей, Олбия, Истрия, Томи, Одесос, Аполония. Друг мегаполис, основал
много колонии, е Мегара (Peev, 2018).
Маршрутът на „старите потопени пътища” включва осем
обекта, като два от тях са в Румъния и шест в България. Обектите са древни търговски центрове, които са били едни от най-значимите в древната история на Западното Черноморие.
Западното Черно море предлага благоприятна среда за
zaselwane и търговските връзки между местното тракийско население и древните търговци по море. Подводните археологически сведения за потопени праисторически селища и потопени
части от древни градове в Западното Черно море са включени в
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този маршрут. Обектите са изброени по-долу:
1. Томи (Констанца, Румъния)
Едновременно с Истрия, Томи се появява в процеса на колонизиране на Левия Понт от древните елини към края на 7 и 6
в. пр. Хр. Градът се ползва с привилегирован статут през 1 и 2 в.
сл. Хр., като център на Западночерноморски съюз (Pentapolis и
по-късно Hexapolis). По времето на управлението на Антонините и Северите достига своя разцвет (2-3 в.): тогава са издигнати
нови крепостни стени и много нови обществени сгради.
2. Калатис (Мангалия, Румъния)
Калатис е дорийска колония, основана от Хераклея Понтика, която на свой ред е основана от Мегара. Археологическите разкопки отнасят най-ранните материали не по-рано от
4 в. пр. Хр.
3. Бизоне (Каварна, България)
Бизоне (дн. Каварна) е основана от дорийски заселници
през 4 в.пр.Хр. Към края на века преселници от Месамбрия дошли в Бизоне, където основали една от последните колонии по
западното черноморско крайбрежие. Градът се разраснал бързо
и ако се съди по броя на древните котви открити на морското
дъно, се превърнал в един от най-главните крайбрежни търговски центрове за своето време.
4. Дионисополис (Балчик, България)
Името Дионисопол се появява в редица кратки съобщения
на Псевдо-Скимнос, Анонимния периплус на Еквсинския Понт,
Плиний Стари, Страбон. Според древните писмени извори, отнасящи се до топографията на полиса, съвременният Балчик се
отъждествява с Дионисопол. Археологическите разкопки датират най-древните находки не по-рано от 4 в.пр.Хр. През пролетта на 2006 г. екип археолози разкри храм, посветен на елинистичната богиня Кибела.
5. Одесос (Варна, България)
Според древните автори Одесос е основан през втората
половина на 6 в. пр. Хр. от заселници от Милет. Най-ранната
керамика е датирана към средата на века. Във Варненския залив
са известни четири древни пристанища (Кастрици, Одесос, Ка287

рантината и Галата), като при две от тях – Карантината и Галата,
има изкуствени пристанищни съоръжения. Детайли за точното
местоположение на античното пристанище на Одесос не са налични, но може да се предположи, че в началото на строежа на
съвременното пристанище Варна в края на 19 в. то заема същото
място като на Одесос, създадено още през 6 в.пр.Хр.
6. Нос Свети Атанас (Бяла, България)
Археологическите изследвания от 2009-2013 г. на късноантичната крепост локализирана на н. Св. Атанас разкриват няколко сакрални комплекса, които се датират между 6 в.пр.Хр. и
началото на 7 в.сл.Хр. Най-значимите открития са от времето на
раннохристиянския период.
7. Месамбрия (Несебър, България)
Древният Месамбрия е основан в края на 5 в.пр.Хр. от дорийски заселници, като първоначално е тракийско селище. През
Средновековието наред с крепостните стени се строят и действат
около 40 църкви и манастири, някои от които са от ранновизантийския период (5-6 в.). От 1983 г. съвременният Несебър е част
от световното културно наследство под закрилата на ЮНЕСКО.
8. Аполония Понтика (Созопол, България)
Древният град-държава е основан в края на 7 в.пр.Хр. от
колонисти от Милет. Археологическите проучвания на Аполония започват в края на 19 в. Според намерените артефакти, животът на селището започва още през каменно-медната и ранната
бронзова епоха. Днес са запазени фортификационни съоръжения от късната античност и средновековието и се датират от 6
до 14 в. Има проучени и реставрирани много сгради от различни
исторически периоди.
2.3 Маршрут на подводното природно наследство
Маршрутът включва защитени морски зони от южната
част на румънското крайбрежие и от българския бряг, имащи за
цел да покажат високия екотуристически потенциал. Като горещи точки на биологичното разнообразие и представители на
прекрасни подводни пейзажи, които подслоняват европейски и
национални важни местообитания и видове, постигането на це288

лите за опазване и защита е от първостепенно значение. Всички
избрани туристически обекти, включени в предложения маршрут, се намират до брега и транспортният достъп е улеснен в
максимална степен.
1. Потъналият плаж Ефорие Север – Ефорие (44.0480
latitude N; 28.6447 longitude E) (Румъния)
2. Защитена зона нос Тузла (43.9927 latitude N; 28.6661
longitude E) (Румъния)
3. Костинещи – 23 Август (43.9313 latitude N; 28.6348
longitude E) (Румъния)
4. Нос Аурора (43.9313 latitude N; 28.6348 longitude E) (Румъния)
5. Подводни термални извори при Мангалия (43.8177
latitude N; 28.5887 longitude E) (Румъния)
6. Морски резерват Вама Веке – 2 Май (43.7653 latitude N;
28.5782 longitude E) (Румъния)
7. Скална формация северно от Тюленово (43.502570
latitude N; 28.590755 longitude E) (България)
8. Малък остров северно от Русалка (43. 418757 latitude N;
28.522496 longitude E) (България)
9. Пещерен комплекс в калиакренския клиф (43.400289
latitude N; 28.490682 longitude E) (България)
10. Южен бряг на Поморие (42.559036 latitude N; 27.634970
longitude E) (България)
11. Подводна каменна гора (между Созопол и о. Св. Иван)
(42.428062 latitude N; 27.695445 longitude E) (България)
12. Нос Маслен Нос (42.3076 latitude N; 27.7896 longitude
E) (България)
13. Подводен каньон при Варвара (42.1241 latitude N;
27.9130 longitude E) (България)
14. Ахтопол (42.102561 latitude N; 27.947309 longitude E)
(България)
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2.4. Маршрут на подводните, изложени в музеи
артефакти
1. Исторически и археологически музей Тулча (Тулча, Румъния)
Основан през 1950 г., Исторически и археологически музей
в Тулча се помещава в днешната си сграда от 1975 г., разположена в Парка на Независимостта на мястото на древния град
Егисус.
2. Музей за национална история и археология (Констанца,
Румъния)
Музеят за национална история и археология в Констанца
се намира в представителна сграда, паметник на културното наследство, разположена на площад „Овидий”.
3. Румънски военноморски музей (Констанца, Румъния)
Румънският военноморско музей, разположен във внушителна сграда на бившето Военноморско училище, е създаден
през 1969 г.
4. Археологически музей Калатис (Мангалия, Румъния)
Археологическият музей в Мангалия се намира на сегашното си местоположение от 1987 г., издигнат върху древна гробница.
5. Исторически музей Каварна (Каварна, България)
Историческият музей в Каварна съхранява богата колекция
от праисторически, антични и средновековни артефакти, които
са уникални за тази част на Европа. Музеят е домакин и на уникалната експозиция „Добруджа и морето”.
6. Археологически музей Варна (Варна, България)
Археологическият музей във Варна е най-големия извънстоличен музей в България и покрива всички исторически периоди. Сред най-интересните находки е най-старото обработено
злато в света, намерено при разкопки на некропол от каменномедната епоха (4600 – 4200 г.пр.Хр.).
7. Военноморски музей Варна (Варна, България)
Военноморският музей представя и популяризира морската и военноморска история на България. С музея е свързано
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първото подводно археологическо проучване в България. За 125
години съществуване са събирани десетки хиляди експонати.
8. Археологически музей Несебър (Несебър, България)
Археологическият музей в Несебър се намира непосредствено до главната градска порта на древния Месамбрия. Изложените находки от каменно-медната епоха (4400 – 4200 г.пр.
Хр.) до края на средните векове (17 – 18 в.) дават поглед върху
богатото историческо минало на града.
9. Регионален исторически музей – Бургас (Бургас, България)
Регионалният исторически музей в Бургас се намира в красива сграда – паметник на културата в центъра на града. Експозицията представя колекции от находки, свързани с древна
Тракия, елинските колонии по Черноморието и времето на Римската империя.
3. Резултати
На транснационално ниво между Румъния и България туризмът е икономическият отрасъл, който показва ценен потенциал за растеж, който все още не е достатъчно използван и който
може да се превърне в източник за привличане както на инвеститори, така и на туристи. Пазарът на приключенски туризъм преживя положително развитие и продължава да се развива. Търсенето на приключенски туризъм, което ще позволи на туристите
да получат представа за транснационалното подводно културно
наследство, се увеличава и може допълнително да допринесе за
просперитета както на румънската, така и на българската общност, разположени на западното Черноморие.
Румънско-българското партньорство се подкрепя от исторически и регионални фактори и включването на двете страни
в една и съща политическа и географска област. По време на
изпълнението на проекта новият продукт „Западночерноморски
подводни културни туристически маршрути“ включва четири
туристически маршрута, които могат да се комбинират според
желанията и възможностите на туроператорите и туристическите изисквания. Обектите са избрани и класифицирани като найатрактивните транснационални цели (останки, археологически
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обекти, артефакти, защитени морски зони, подводни ландшафти
и артефакти, изложени в крайбрежните музеи).
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