
„Бунчук" - символът на българската държавност 
БЪЛГАРСКИЯТ ОЛТАР 
 
Скътан в полите на Балкана, в пролома на Дряновска река, е разположен Дряновският манастир. Създаден през XIII - XIV век по време на Второто 
българско царство, той е бил два пъти разрушаван и отново построен. На сегашното си място е издигнат през 1845 година; опожарен и разрушен по време 
на размириците през 1876 година и след 1878 г. е възстановен и запазен в днешния си вид. 
В олтара на голямата църква в двора на манастира българският дух е съхранил свещения символ на българската държавност - копие с конска опашка. В 
основата на острието на копието е изобразено кълбо, надолу от което се спускат вълнообразно две преплитащи се ленти. Името на тоя знак - белег на 
българската ханска власт, дадена от Тангра, е „бунчук". Той е събрал и концентрирал в себе си мъдростта на нашия народ от незапомнени времена, дадена 
от повелителя на Безкрая, наУниверзума - Тангра, и свято пазена от българските шамани. 
- Копието, символизиращо световната ос, е активният инициативен мъжки принцип.дух, способност за вземане на самостоятелни решения, потентност, 
атрибут наловеца и войника, гарант на мира и сигурността. 
- Кълбото изобразява Земята, майката, утробата, пасивния инстинктивен принцип, душата. 
Копието и кълботоса две велики сили, които циклично се свързват в единство, сговорност и хармония, а не стоят в антагонизъм. Това е изобразено в двете 
циклично преплитащи се вълнообразни линии, които символизират дуалистичните противоположности: добро и зло, топло и студено, светло и тъмно, огън 
и вода, които сговорно се свързват в хармонично единство. 
Религията на българите - небесната вяра- е търсене и установяване на ред и хармония между Небето и Земята, на вселенното единство, наричано Тангра. 
Уйгурски надпис от Орхон, Вътрешна Азия, издялан върху камък, е увековечил тая древна и вечна философия: 
.....0, тъй синьо Небе! Не съществува нищо необгърнато от Тебе и нищо незакриляно от тебе. Тогава, когато Небето и човекът са в хармония помежду си, 
тогава Вселената става една велика цялост..." 
И може би само у Ботев в българската литература може да се срещне тая философия на вселенната хармония: 
„Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят свода небесен. 
Гора зашуми, вятър повее, Балканът пее хайдушка песен..." 
Тази дълбока мъдрост е увековечена и в олтара на Дряновския манастир, едно истински достойно българско светилище. 
 
ОПАШКАТА НА „ИДЖИК" 
Българският поет Кул Гали (1172 -1242), автор на историческото съчинение „Хон Китаб" („Книга на хуните") разказва следното за историята на„бунчук": 
„Някогахората не знаели истината за своя произход, но тогава дошъл Аудан и им разказал как човешкият род се е появил на света благодарение на Тангра. 
Оттогава хората започнали да благодарят на Тангра. Те се изкачвали на високата планина ТАЙГА, чиито скло-нове били покрити с гори, а на върха й 
растяла БОЙ КАЗЪН (свещената бреза) и имало жертвеник. Тук те палели огньове и пренасяли жертва на Тангра бял кон „иджик" („аджак", „азак"). 
Отначало поклоненията към Тангра, по време на които участниците обикаляли три пъти в кръг свещената бреза, водел Аудан. Той бил първият бял шаман 
- „боян". Затова Аудан бил наречен БОЯН, а неговия син нарекли Иджик, тъй като по време на ритуала Боян водел покрития с красив ковьор жертвен кон 
„иджик". По-късно самият Иджик започнал да води поклоненията. На тази планина хората решили да го изберат за КАГАН (император). Те го издигнали и 
понесли на ковьора и обиколили три пъти свещената бреза БОЙ КАЗЪН, след което му връчили знака на ханската власт - „бунчук" - копие с кълбо от кече 
и привързана към върха му опашка на „иджик" - жертвения кон. Смятало се е, че самият Тангра му е отсъдил тоя знак... 
Ставайки каган, Иджик останал боян (т.е. бял шаман) и продължил да води поклоненията към Тангра. След него белите шамани продължили това дело. 
 
МАДАРСКИЯТ КОННИК 
До село Мадара край Шумен, изсечен в отвесната стена на скалния венец, се извисява релеф на конник в естествена големина. С дясната си ръка той е 
забил копие с конска опашка, бунчук, в повален в краката му лъв, След конника тича куче. Тая релефна картина изобразява триумфиращ български хан, 
който е повалил в краката си врага на България в образа на лъва - Византия. Кучето (вълк), следващо конника, е тотемът, прародителят на българите, 
откъдето те носят и името си. ВУЛК = БУЛГ (булг = вълча или черна, ар = глава), понеже на българските знамена била изобразена вълча глава. Модерните 
български „шамани" поставиха изображението на Мадарския конник на новите монети, като кощунствено изхвърлиха кучето от образната композиция. 
ОЩЕ ПО-СТРАШНО Е ОБАЧЕ НАМЕРЕНИЕТО НА ДРУГИ ДА ПОСТАВЯТ ЛЪВА КАТО ГЕРБ НА ДЪРЖАВАТА. 
Всебългарски национален сговор Берн, Швейцария 
 
Заб. на редакцията 

Относно "Още по-страшно е обаче намерението на други да поставят лъва като герб на държавата" редакцията би искала да изрази следното мнение: 

Първо, искаме да уточним, че тук не става дума за настоящия "герб" на България, който е жалка подигравка с българската историческа наследственост. Ако трябва да говорим обаче за присъствието на лъва 

като символ на българската държавност през вековете, ние сме на мнение, че неговото място като такъв символ е не само исторически оправдано, но и незаменимо. Аргументът не е само фактът, че в 

модерната ни държавна символика той е поставен на това място от българските националреволюционери от миналия век, неофициално от Раковски, официално с решение на БРЦК по лично настояване на 

Васил Левски. Нито фактът, че в трако-маке-донската символика, която е част от българската историческа наследственост, той също заема първостепенно място. Лъвът катодържавен (не тотемно-родов) 

символ, свързан сличността на владетеля, присъства през целия път на България. Лъвовете от трона на Симеон Велики не са византино-християнски символ, те са традиция, наследена от Крум и Омуртаг, 

традиция, която отвежда пряко към централноазиатския период на българите, към троновете на императорите Бима и Канишка (виж статиите за АВИТОХОЛ в първи и втори брой сп. „Ави-Тохол"). 

Не е издържана и тезата за потеклото на народностното име "българи" от "вълк". Г-н Димитър Ил. Димитров извежда името "българи"от "бал" - "блясък, сила мощ" (вж. сп. .Ави-Тохол", 1995, кн. 1, с. 

23-30). Според друг учен - Валери Стоянов - най-първоначалният смисъл на корена "БЪЛ БАЛ БАЛ" е просто "човек". Колкото до втората част на думата "ар" - това е старинен завършек за множествено 

число, присъщ на древнобългарския (прабългарския) език и запазен в новобългарския във форми като "чука" - "чукари", "връх" - "върхари", "боил " - "боляри" и т.н. (вж. П. Добрев. История на българската 

държавност. София, ИКК "Славика-РМ", 1995, с. 140-157). 


