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Миналото лято в Трявна се уверих 
колко наистина важно е да умееш да 
„гледаш смислено”. От десетина годи-
ни ме занимава символиката на „лъва 
от Преслав”, или по точно на позици-
ята на опашката му – прословутата му 
„подвита” опашка. Търся примери и съ-
ответно анализи в световната истори-
ография и художествено наследтво, в 
различни цивилизации за да си я обяс-
ня. От египетската „Книга на Мъртви-
те”, през Шумерската, Индийската и 
Китайската цивилизации и техните ху-
дожествени традиции, в Персийското и 
Тибетско скално изкуство. В пътувани-
ята си винаги ги търся, в музеите  на 

КАТО ГЛЕДАШ – ВИЖДАЙ!

Съвсем оправдано за мястото си, лъвовете са в „смирената” си позиция, 
осигурявана от земния владетел. Стоях пред един религиозно-символически ху-
дожествен образ на повече от 5000 години. С група приятели от десетина години 
посещаваме град Трявна и се черкуваме в храма „Св. Архангел Михаил”, където 
с Александра и заедно с тях си спомняме, че там сме свързани в църковен брак, 
без  аз да „забележа” лъвовете. С нетърпение следващата неделя отидох до Те-
тевен, където съм отрасъл и... да познахте,  лъвовете са същите! От повече от 
век подпират царския трон в църквата „Св. Всех Светих”, на два метра от стола 
на моя род, на който днес природосъобразно стои моето име. Така ми стана 
ясно какво казва народа с: „отваряй си очите” и  какво означава „там където 
си гледал”.

Снимката на корицата, дело на Петър Майдачевски, е от трона в църквата 
„Св. Георги”, където е служил като дякон Игнатий нашият Апостол!

„Ако си намерил нещо, значи то е било там където си гледал.”
Учителят Георги Велев! 

Гърция и Крит, Италия и Испания, по 
стените на църкви и крепости. Послед-
но, преди година, намерих лъва и над 
главната порта на крепостта в Янина. 
Писал съм в това списание за тези из-
следвания и за някои мои изводи от 
тях, но не бях се срещал с друг худо-
жествен пример от България, освен 
този от споменатата плочка от Пре-
слав. Какво беше моето учудване, ко-
гато го открих това лято и в двете от 
църквите на Трявна, „Св. Георги” и „Св.
Архангел Михаил”. Лъвовете поддър-
жат така наречения „Царски престол”, 
който е каноническото място на Царя 
във всяка Православна Църква. 



3

БАН – От издателството (28.10) 
„Плочката от Караново – прочит и тълкуване
Проф. Добрин Денев 

Нов проект на ИСИХ
Химните на Орфей – същност и контекст” 
По пътя на българите – гутите, пеласгите... и кар-
тата на Абрахам Ортелиус 
Димитър Димитров FLS

Представяме  
Интелектуално звено „Корени”
Интелектуално звено „Извори”

Разделянето на функциите жрец и цар, както и 
поредното унищожаване на паметта за древността

Моделите на (прото-) българските преселения от 
Средна Азия към Европа
Константин Каменов

Божествените пеласги (прото-траките)
Варта Корисян – МЕОНЛИНА

Изследване на древността на Харман Кая
Д-р инж. Георги Метев

Българите в Италия
Ак. Христо Маджаров

Славянският мит, панславизма и съдбата на Бъл-
гария
Никола Виденов, Д-р Владимир Христов

Имената на някои реки и градове и/или 
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ВЯРВАМ                                                                                                                                      .    

Вярвамъ въ господарския дух на българския народъ –      
дух войнствен, несъкрушим, роден да заповядва.
 .      Вярвамъ въ неизчерпаемата бодра сила на българския народъ, 
калена през вековете въ суровата борба на живота.          
.     Вярвамъ въ дълбоката древностъ, здравина и способностъ 
на предвожданите от Царския родъ български родове,
стигнали до днесъ следъ хилядолетенъ естественъ подборъ и 
свързани помежду си чрезъ безкрайни кръвни връзки – 
по-здрави от силите на разложението.                                                                                                            .     
Вярвамъ въ многовековния опитъ на моя  народъ,
придобитъ през суровия му и усиленъ животъ, 
след кървави мъки и страдания, по стръмния и 
опасен пътъ на вликите изпитания.                                                                       
.     Вярвамъ въ вечните и очевидни истини на   
БЪЛГАРСКИЯ МИРОГЛЕДЪ, 
постигнати чрезъ този опит.                                                                                                                                                 
.      Вярвам в Бога, въ Царя и Неговия родъ, 
въ българската достойна войска – лице на народа, 
въ Верностъта, въ Дълга, въ Суровия животъ и въ Отговорностите. 
.      Вярвамъ в държавотворната сила на българския народъ 
и въ неговото велико бъдеще, което войнствената хунорска кръвъ,
която тече в жилите му, е предопредила, като бъдеще на тежки битки 
и славни победи надъ враговете му въ борби за нови семи, 
за да се умножаватъ българските родове до края на света.      

ВЕРУЮ НА ИД „БЪЛГАРСКА ОРДА”   

Издателство „Хистореон”
ул. „Иван Асен II“ 17, София 1000
е-мейл: historeon@abv.bg                                                                                               
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Ако ис-
торията на 
ч о веч ес т -
вото е със-
т е з а н и е 
между обра-
зованието и 
катастро-
фата, то 
по всичко 
и з г л е ж д а , 
че ката-
строфата 

се приближава много бързо до нас”. 
H.G.Wells. Най-големият futurist (сис-
тематичен пророк) на нашето време е 
казал тези думи известно време преди 
„най-голямата” катастрофа на чове-
чеството – Първата Световна война. 
Хърбърт Уелс е наричан „Бащата на 
научната фантастика”, а Джоузеф 
Конрад  в 1898г. го приветства, въз-
кликвайки: „О, Реалист на Фантас-
тиката”. Уелс е автор на много ро-
мани, разкази, социални коментари, 
исторически, сатирични, биографични 
и автобиографични творби, дори на 
две книги за „забавни военни игри”, но 
главно се помни с проникновенията 
си за бъдещето, със социалните кри-
тики на обществото, с прогресивната 
си визия в глобален аспект, както и с 
„утопичните” си творби, посветени 
на самолетостроенето, космическите 
пътувания, ядреното оръжие, сате-
литната телевизия и това което днес 
наричаме „World Wide Web”. София 
днес е пълна с билбордове, рекла-
миращи премиерата на последната 
екранизация на голямата му творба 
„Война на Световете”. 

Ако образоването е загубило, или 
губи състезанието за съдбата на чо-
вечеството в световен мащаб, в един 
свят, впримчен в кръвопролития, пан-
демии, бездуховност и безпросветна 
простотия и алчност, то как го виждаме 
в нашия по-малък свят, тук. Малко от 
същото, или повече отколкото би тряб-
вало? И впрочем, какво правим ние, ос-
вен че наблюдаваме и констатираме? 
Малко или малко повече от малко?

Ще изразя свое лично мнение, по-
черпено от вече повече от 25 годишна-
та история на това списание. В него по 
груби сметки са писали, кой по-малко, 
кой повече, около 300 автори в различ-
ни области на историческата и състав-
ните и/или сродни науки. Работели са 
те в условията на явна и/или прикрита 
враждебност на институциите, призва-
ни и платени да развиват това поле на 
знанието, сдобивайки се с етикети като 
„алтернативни”, „любители”, псевдо-
учени” и синонимите им, не само без 
подкрепа, а въпреки образователните, 
културните, и естествено финасовите 
институции на „българската” държава. 
Въпреки това или може би поради това, 
те като изследователи и труженици на 
истинското слово, си осигуриха почет-
но място в българската историогра-
фия. Благодарение само на тях, в нея 
напълно изгуби позиция „пан-тюрк-
ската идеология” и нейният постулат 
за тюркски произход на българите, и 
почти напълно загуби позиции срод-
ната ѝ идеология на „пан-славизма” с 
нейния постулат за славянски произ-
ход на българите. Макар и още не от 
официалната ни образователна книжни-
на, но от полулярната книжнина изпад-
наха „хановете”, „малките диви орди”, 

РЕДАКТОРСКА
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„номадските варвари”, „славянските 
морета и асимилации”, „руско-българ-
ските  бойни и всякакви други дружби”, 
„чертичките и резките”, „славянската 
азбука”,„героичните Андрешковци” и 
т.н и т.н. Заговори се за „центъра на 
европейския халколит”, за „най-древ-
ната Европейска Цивилизация”, за тра-
ки и българи, носители на българската 
генетическа и културна идентичност. И 
за да бъда по-кратък, ще спра до тук с 
отрезвяващото английско: „So What?”. 
Какво от това?

Наистина, какво от това, за общо-об-
разователното равнище на българите, 
особено на младите българи, което е 
отчайващо и вече ги докара до пореди-
ца „малки катастрофи”. За съжаление 
отговорът, който се налага е „нищо“. 
Самите ни образователни институции 
през училищата и университетите до 
БАН, остават в плен на инерцията от 
комунистическия период с три поколе-
ния кадри, „образовани” и изградени от 
него, които и до ден днешен са начело 
на образователната практика и поли-
тика. Те са незаобиколимите фактори, 
затлачващи хоризонта за развитие на 
истинското свободно знание. Заедно с 
тях полека си отиват и поколение след 
поколение радетели за това знание, 
без да могат да разчистят достатъчно 
затлачения хоризонт. Съжителстват си 
във взаимна непоносимост, която е в 
основата на българското раздвоение и 
летаргичната безпросветност на сред-
ния българин по отношение на собстве-
ната му история, същност и образ. Ако, 
както е казал народът, рушиш нещо за 
един ден, три ще са необходими за не-
говото възстановяване. Според тази 
констатация 100-те години лъжи, фал-
шификации и предателства спрямо 
българската история, ще се изличат за 

300 години, т.е. за повече от 10 поколе-
ния. Толкова му трябвало на Авитохо̀л 
да установи българите в Европа, а 150 
били достатъчни на Ернак да създаде 
„Кубратовата” Велика България. До-
тогава български народ няма да има, 
атаките в глобален мащаб към млади-
те поколения са така масирани, че при 
тяхното невежество за собствения им 
произход, съдба и значение, те няма да 
имат никакакъв шанс. Вижте какво ста-
на с днешните северни македонци. 

Хващам се в положение, което нико-
га не съм очаквал, да не мога да пред-
ложа някакъв практически изход от 
описаната ситуация. Това списание 26 
години, въпреки разнообразните атаки 
и удари нанасяни върху него от раз-
лични посоки, оцеля. Каквото направи, 
както посочих по-горе, направи. Но при 
съществуващото статукво и ситуация 
в официалните научни, културни и об-
разователни институции и кадровите 
реалности в тях, задачата да се опази 
и съхрани нашето младо поколение, 
за което по инерция повтаряме, че ще 
оправи нещата, е почти безнадежна. 
Млади хора (при това малко знаещи), 
които все пак търсят накакви отговори, 
каквито търсех и аз пред 30 години, си 
задават същия въпрос, който си зада-
вах и аз навремето – как е възможно 
да имаме такива „учени”, „универси-
тетски преподаватели”, „интелекту-
алци”? Очакването им, каквото беше и 
моето е, че рано или късно (по-скоро 
рано), те или следващите ги ще проя-
вят професионална етика и съвест и 
ще осъзнаят мястото и значението си 
в обществото. За съжаление някаква 
особена промяна в това „професио-
нално” съсловие не виждам. Някои 
негови представители будят дори съ-
жаление, плахо осъзнавайки зависи-



7

мостите си. На общественото обсъжда-
не в парламента за промяната на името 
на най-българския празник 24 май, на 
което това списание разбира се, защи-
таваше промяната, бяхме изправени 
срещу отбран състав номенклатурчи-
ци от „компетентните” институции. 
След дебата и извън сградата на парла-
мента, един от тях (няма да споменавам 
името за да не му навредя) казва на моя 
колега от ИСИХ: „Вие сте прави, но ние 
не можем да го кажем”. Има ли нужда 
от коментар?  Такъв е светът на нашето 
„образование” и е такъв не от вчера, как-
то ни е казал Ганчо Ценов още в 1938 г.:

„След освобождението българският 
народ се разделил на два дела. Едини-
ят дел, който се нарича славянофили, 
бе на мнение, че България трябва да се 
постави под протектората на Русия, 
защото тя сама не могла да се упра-
влява. Другата партия беше за една 
самостоятелана България. Ожесто-
чените борби между тези две партии 
пълнят историята на България от 
освобождението до световната вой-
на. Русофилите се засилиха от разни 
модерни течения, като комунисти, 
социалисти и други исти, кoито за на-
родност и отечество лула тютюн не 
даваха. Отечестволюбието се счете 
за порок, за назадничaствост. Тежко 
томува, комуто излезеше дума, че е 
патриот. Когато в 1907 година аз из-
дадох моята книга „Праотечеството 
на Българите”, от която излизало, 
че българите са били нещо по-добро 
от онова което се мислеше досега 
за тях, аз бидох обявен за патриот, 
и следователно за човек, който стои 
извън законите. Всички, които ме кри-
тикуваха, критикуваха ме не по съ-
държание, не защото посочените от 
мен данни са неверни,а защото съм 

бил патриот, който изнася факти, че 
българите са били храбри и култур-
ни, когато според мнението на моите 
противници било очевидно, че бълга-
рите са създадени от природата за 
тор за чужди ниви. Моят шовинизъм, 
който доказвал, че Тракия и Македония 
са стари български земи, заплашвал 
от една страна Русия, която аспири-
раше за Южна Тракия, като хинтер-
ланд на Дарданелите, а от друга 
страна – панонските славяни, които 
аспирираха за Солун. Ягич написа една 
обширна студия в изданията на Виен-
ската академия на науките на тема: 
„Как е настанал църковнославянският 
език”, в която натъртено викаше, че 
преводът на Св. Кирила трябва да се 
нарича славянски и само славянски. На 
българите да не се обръщало внима-
ние. Под българи той разбираше Св. 
Климента и другарите му, които (от 
шовинизъм) се наричали българи. Ягич 
беше против названието старобъл-
гарски, защото от него се разбира-
ло, че македонците са българи, а не 
славяни, а Ягич искаше да са славяни, 
а не българи. Какво значение имаше 
тая теория във времето около Бал-
канската война, всеки разбира. Ста-
новището на панонските слависти се 
поддържаше и от българските учени”.                                                                                                                                     
Сказка, държана на 4 ноември 1938 г. в 
София, организирана от столичния пе-
чатар Петър Глушков.

Във „Война на Световете” Хърбърт 
Уелс описва прогнозираната (рано или 
късно) среща с извънземните. В дейст-
вителността на нашето глобално обще-
ство, те би трябвало, като дойдат, да 
почистят „Авгиевите обори” на вече 
планетарното невежество. Надеждата 
тогава ще умре с тях. Дотогава сме в 
очакване на новата катастрофа.  
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В края на 2020 и началото на тази година ИСИХ показа своето уваже-
ние към делото на заслужили за България изследователи и наши членове, 
които със своята работа, отдаденост и съпричастност към съдбата на своя 
народ, са достатъчно известни в своите среди и сред своите съграждани, за 
да бъдат представяни – Георги Велев, Академик Цветан Цветков и Констан-
тин Ставров. Пожелаваме им здраве и творчески сили още дълги години!
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Във връзка с Деня на Народните Бу-
дители, получихме и ние едно зачита-
не и признание от Българската Държа-
ва. Бях отличен с Грамота и Почетен 
Плакет на Министерството на Отбра-
ната, което приемам като отличаване 
и отчитане на усилията, които полагат 
всички свързани с ИСИХ и списание 
„Ави-Тохол”, за което Ви поздравявам 
и благодаря! 
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Уважаеми читатели,
Основен принцип на Изда-

телство „Хистореон” е спазване 
на изискванията, от една стра-
на, на научните принципи и от 
друга на същността и целта на 
всяка научна и друга дейност – 
нейната обществена полезност. 
Спазваме ги и сега с третото из-
дание на „Народния Календар 
и Неговите Празници” на Геор-
ги Велев. В изминалите години 
от първото издание на книгата 
се надявахме професионалното 
съсловие да реагира, коменти-
ра, критикува. Това не се случи.                                                                                                                      
Този труд е уникален не само в 
българската, но и в световната 
етнология. Той категорично до-
казва, че според основни крите-
рии за научност, каквито са тези 
на Рене Декарт, нашият народен 
календар и празниците му са пряк 
наследник, продължител и пази-
тел на старата ни вяра, вплатена 
в тях. 

Българският календар с праз-
ниците си е календарният прочит 
на учението на Китайския класи-
чески трактат „Книга на промени-
те” (Идзин). Това учение обясня-
ва всички възможни въпроси за 
структурата на българския кален-
дар, както и  всички (99) известни 
и документирани от нашите етно-
графи календарни и празнични 
периоди. Графичният символ на 
Великият предел, висшият сим-
вол на „Книга на промените” е въ-

веден в Китай, както се знае, от 
даоса Чен Туан в Х в.сл.Хр. (906-
989г.). В древния Шумер е наме-
рена каменна плоча, на която има 
отлично изработена хексаграма 
(по наредбата на Вен Ван е под но-
мер 41 и се нарича „Намаление”), 
която е поне 1000 години по-стара 
от цивилизатора на Китай, Фу Си.

По времето на възхода на Шумер (края 
на IV хилядолетие пр.Хр.), когато Китай 
не е съществувал дори като понятие! Шу-
мерската цивилизация се появява в Ме-
сопотамия внезапно, в напълно завършен 
вид – има държавност, писменост, лите-
ратура, математика, астрономия, земеде-
лие, занаяти, търговия и разбира се КА-
ЛЕНДАР, т.е. всички атрибути на отдавна 
развито общество. Откъде тя се появява, 
ако не от най-древната, доказана досега 
цивилизация, т.е. от нашите земи.

Най-старите графични символи на 
Великия предел, както показва Георги 
Велев, са върху глинени съдове от (V 
хилядолетие пр.Хр.) намерени край вар-
ненското с. Голямо Делчево.

Тази книга не обяснява всичко за Все-
ленската енергия, за промените и вза-
имодействията на съставящите я сили 
и тяхното отражение в различните об-
ласти на духовното ни и материално 
наследство. Този труд само открехва 
похлупака на проблемите, които чакат 
своите решения. Защо учените, на кои-
то им се плаща за да дадат тези реше-
ния, дори не се опитват да го правят?

Според нас има два възможни
отговора: 

ОТ ИЗДАТЕЛСТВОТО

Полемика
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1. Тези учени не познават и/или не 
разбират „Книга на промените” и не ис-
кат да го покажат. С тази „източна” кла-
сика, за която Конфуций казва „че му е 
достатъчна за четене през целия му 
живот, тъй-като казва всичко” са се 
занимавали задълбочено учени като 
Карл Юнг, Леополд де Сосюр, Джоузеф 
Нийдам, Де Гроот, Месперо и други 
световни авторитети. В България са я 
коментирали Димитър Съсълов и Лен-
чо Димитров, а Георги Велев я изслед-
ва 30 години. Да, „Книга на промените” 
наистина не е за всеки, но за учените 
етнографи и културолози е задължи-
телна, ако не я познават (да оставим 
разбират) е като за учения класицист 
да не познава „Тимаус” на Платон.

2.  Книгата на Георги Велев, особено 
в разделите „Основи”, „Китайски тра-
диционни празници” и „Заключение” 
преобръща из основи догмите на офи-
циалната ни историческа наука, съз-
давани през един почти 100 годишен 
период. Те заличават насажданите 
от тази наука представи, че древните 
българи са били безписмени, безпро-
светни, нецивилизовани, варварски 
племена, „номадска” орда и всички 
останали характеристики, които не са 
подкрепени от никакви доказателства, 
освен от писания на чужди, враждебни 
на българите исторически източници, 
и/или внушавани от наши апологети на 
чужди етно-политически доктрини. 

Възможно е, разбира се, в ня-
кои случаи тези два отговора да 
са две страни на една и съща 
монета. И тъй като все пак иска-
ме да получим участие от тези, 
които познават, или би трябвало 
да познават нашата тема, пред-
лагаме следния конкурс:

ИЗДАТЕЛСТВО 
„ХИСТОРЕОН” 
обявява парична 
награда от 5000 лв. 
за този, който даде 
отговори, различни от тези дадени в 
книгата на Георги Велев „Народният 
Календар и Неговите Празници” на 
следните въпроси:

1. Защо българският народен 
календар е със структурата, с коя-
то Е и от къде идва тя?

2. Откъде и как са се появили 
народните ни празници, и защо са 
на местата, на които са?

3. Защо в различните народни 
празници обредните лица са раз-
лични по възраст и пол?

4. Защо жертвените животни в 
празниците са различни по вид, въз-
раст, пол и цвят?

5. Какво честват нашите ка-
лендарни народни празници?

Пожелаваме успех в това начина-
ние, като който го изпълни, освен 
паричната награда, ще получи на-
шите искрени адмирации!

По-долу предлагаме на Вашето 
внимание нашата кореспонденция 
с тази институция, в която рабо-
тят учените, за които става дума 
– ИЕФЕМ, при БАН. Именно тази 
институция е призвана и получава 
финансиране от Българската дър-
жава, за да опазва, анализира и 
развива Българската Наследстве-
ност. Именно полемиката с тази ин-
ституция, но не само, ни предизви-
ка за горния коментар и Обява.

Обява
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ИНСТИТУТ на СВОБОДНИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ “ХИСТОРЕОН” (ИСИХ)                                                                                      
Гр. София , ул. „Цар Иван Асен-Втори“ № 17Б 
тел.: 0878 601 278; e-mail: historeon@abv.bg         

ДО: Председателя на БАН
КОПИЕ ДО: Председателя на ИЕФЕМ-БАН

ПИСМО
ОТ

              „Институт на свободните изследователи „Хистереон“
Относно книгата на Георги Велев „Народният Календар и Неговите 

Празници”, подготвяна за трето издание от издателство „Хистореон”. 

Уважаеми Г- н Председател,
Нашият институт подготвя трето издание на книгата на Георги Велев „Народ-

ният Календар и Неговите Празници”. Книгата обяснява всички народни празници 
в няколко аспекта – основната роля на празниците, тяхното място в календара и 
основанията за това, причините поради които календарната празнична система е 
именно такава, каквато е, както и как календарът пренася нормите на вярата до 
всеки човек. 

Въпреки, че тази книга е единствена по рода си и значението си за етнографията 
и културологията, и макар че тиражите ѝ се изчерпват, тя години наред е оставяна 
без коментар от ИЕФЕМ-БАН.

Чрез доц. д-р Петко Христов потърсихме връзка със специалисти от тази инсти-
туция, за да си изясним с какви аргументи и основания книгата се игнорира. С мен 
по телефона се свърза доц. д-р Вихра Баева, която ми обясни, „че тя и колегите ѝ 
не са се ангажирали и нямат намерение да се ангажират с оценка на книгата, защо-
то тя е любителски труд”. Тази „аргументация” буди, меко казано, недоумение, тъй 
като не съдържа никакъв елемент на научност.

Г-н Председател, вие знаете, че „документирането на традиции”, което е записа-
но като предмет на „Научна дейност” на ИЕФЕМ-БАН, като всяко документиране/
архивиране не е собствено научна дейност. То е дейност, съпътстваща науката, 
чието предназначение и призвание е да дава анализ и обяснение на феномени и 
факти, в този случай на анализ и обяснение на календарната ни празнична систе-
ма. Такъв анализ и обяснение до книгата на Георги Велев и след нея, не е даван.

 Г-н Председател, в ИСИХ са обединили познанията и усилията си и професио-
нални (включително от БАН), и непрофесионални изследователи в почти всички 
сфери на науката. Те не са на бюджетна или друга институционална издръжка и 
това, което ги мотивира, е единствено работа „в полза роду”. В този смисъл смята-
ме, че подобно отношение от бюджетна институция като БАН е неуместно.  

Игнорирането на „Народният Календар и Неговите Празници” от институцията, 
призвана не само да ги документира, а да ги обясни за сегашното и бъдещото по-
коление, е грях спрямо тях.

С  Уважение:                                                                                                         
Димитър Димитров FLS                                                                                             
Съпредседател на ИСИХ ...........................                     Дата: 05.05.2020
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ИНСТИТУТ на СВОБОДНИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ “ХИСТОРЕОН” (ИСИХ)                                                                                      
Гр. София , ул. „Цар Иван Асен-Втори“ № 17Б 
тел.: 0878 601 278; e-mail: historeon@abv.bg         

Изх № 43 
До Проф. Д-р Владимир Пенчев               Копие: Председателя на БАН                
и.д. Директор на ИЕФЕМ

Отговор на писмо на ИЕФЕМ Изх.N: 48-HO-08-02/12.05.2020  

Уважаеми Г-н Пенчев,
Като бивш народен преставител имам представа за стила на работа на бю-

джетните ни институции. Веднага ми стана ясно, че Вие не сте чели книгата на 
Георги Велев, както и защо не сте я чели. Но все пак Вие носите отговорност с 
подписа си, за това което офисът ви излъчва в общественото пространство.

За нас е обиден абсурд твърдението, че наша „кауза” била свързването на 
„българските празници с китайския календар”. Г-н Пенчев, Вие не сте задължен 
да познавате в детайли научния принос на голямия  български „китаист” Лен-
чо Димитров, носител на най-голямата китайска награда за чужд принос към ки-
тайската култура, нито на Димитър Съсълов и Тачо Танев (последователи на Де 
Гроот и Сосюр). Но нямате право на преценка, от позицията която заемате, без 
поне малко усилие (бързият отговор на нашето писмо показва липсата му) да 
проверите състоятелността на предоставения ви за подпис текст. Извинявайте, 
но това не отговаря дори на базова коректност към институцията БАН.

Искам да ви обърна внимание, че най-известният културологичен феномен, 
„Книга на промените/И дзин”, въобще не е календар, а e учебен трактат, който 
дава поучения за всички аспекти на човешкия и космическия порядък, в това чис-
ло и календарния такъв. Моля Ви, да направите разлика между основен принцип 
и един от неговите резултати.

Георги Велев не само не свързва българските народни празници с китайския 
календар, но и доказва, че китайският календар е късно подобие на българския. 
Ако според Вас това не е така, това би означавало, че доц. Умленски от БАН, 
представяйки известните му факти за българския календар и неговата структура, 
всъщност обяснява на аудиторията си не българския календар, а китайския!?

Сто и петдесет годишната история на „българската народоука” изобщо не е ар-
гумент  за нейната научност. До Галилео Галилей, не 150, а повече от 1500 години 
науката твърдеше, че Земята е плоска, неподвижна и център на Вселената, но 
ние знаем, че не е! 

Събирането на етнографски материал само по себе си не е наука, а архивизъм. 
Наука е методът на неговото изследване и разбира се резултатът от последното!

Всяко изследване, за да стане научна теория, трябва да премине през доказ-
ването на предварително обявена конкретна хипотеза, което може да стане само 
при спазването на 5-те принципа на Рене Декарт. Коя от хипотезите на „редиците 
учени” е доказана според тези принципи, за да може тя да има претенциите за 
научна теория?
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Вашата „научна автономия” е само пълно капсулиране и изолиране за нови 
идеи, различни от вашите. Това обаче води към застой, а не към развитие на 
етнологията като наука. Съществуващите пропуски в цялостното изследване на 
българските календарни празници, обичаи и обреди, се подчертава още от съста-
вителите на „Етнография на България”, том III, стр. 95, лява колонка, БАН София 
1985 год.

ИСИХ не е очаквал, че Вашият отговор на неговото писмо може да бъде друг. 
Самото му образуване и съществуване като изследователска институция се обу-
славя от отдавна направена реализация за това положение. Всякакъв друг Ваш 
отговор би означавал, че трябва да се изправяте срещу съществуващото „научно” 
статукво (част от което сте вие), както и против установените взаимоотношения и 
връзките, които го пазят. Именно поради това съществува Института ни!

Номенклатурната историческа наука в България в последните 30 години, по-
ради своята обективна статичност и субективна зависимост, претърпя знакови 
поражения – „славянски морета”, „тюркски орди”, „претопени тракийци” – основни 
три, но историографията ще я запомни и с лапсусите по отношение на обяснени-
ята за българските – произход, генетика, език, азбука, религия и в този конкретен 
случай, календарна празничност. 

С реализацията, че „все пак земята се върти”, един ден и Вие ще намерите 
мястото си във Възхода на България, което най-доброжелателно  Ви пожелаваме 
да стане скоро!  

С уважение :
Димитър Димитров FLS                                
Съпредседател на ИСИХ............... 
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Карановската селищна могила се 
смята за най-голямата в Европа. Оби-
тавана е почти без прекъсване от 
средния неолит до началото на брон-
зовата епоха. Там, при археологически 
разкопки преди около 50 години, бе от-
крита глинена плочка, на която има из-
образени голямо количество странни 
“протописмени” знаци, които все още 
са неразгадани[1]. Съобразно средата, 
в която е била разположена  находка-
та,  се допуска, че е може да е и с тра-
кийски произход.  

Представеният в настоящия доклад 
вариант на прочит на записаното върху 
Плочката е базиран на предположение-
то, че тя е имала важно култово (респ. 
религиозно-ритуално) предназначе-
ние, включително че е отразявала се-
риозните познания на древните хора и 
дори че съдържа първообраза на една 
от най-ранните писмености в Европа. 
С цел доказателство на така формули-
раната хипотеза тук са приложени кра-
тък анализ, снимки и графики. Напра-
вените в края на изложението изводи 
са в посока на подсилване на аргу-
ментите, че създателите ù (примерно: 
траките или техните предшественици) 
са имали богата материална и духов-
на култура, дори своя писменост и че 
техният език е бил твърде близък до 
съвременния български.

Плочката е с диаметър от 6 см и 
дебелина 2 см. Оформена е като пра-
вилен кръг (Обр.1), поради което, спо-
ред популярната и в голяма степен 
утвърдената представа за древните 

вярвания, най-често се свърза с култа 
към Слънцето, респ. към Небето и не-
бесните светила. Изобразените върху 
Плочката знаци в годините са оприли-
чавани на букви от “древноевропейски 
шрифт”, на руни, идеограми или прос-
то на художествена украса. Това в слу-
чая може да е само ориентировъчен 
признак на нейната възможна семан-
тика, което съвсем не изключва функ-
цията ù на някогашен всепризнат “знак 
на престиж” или пък на обикновена 
пинтадера (печат за битово използва-
не). Застъпваните позиции съвсем не 
са малко. Написаното по темата също 
не е малко. Откроява се обаче мнение-
то, че знаците са елементи от някаква, 
засега непозната първична писменá и 
че в своята съвкупност същите знаци 
носят конкретно съдържание и дори 
послания. Има следователно немал-
ко логически основания за предполо-

БЪЛГАРСКИ ПРИНОС КЪМ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА  

ПЛОЧКАТА ОТ КАРАНОВО – ПРОЧИТ И ТЪЛКУВАНЕ 

Добрин Денев

Обр.1. Плочката от Караново
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жението, че на Плочката стои “своего 
рода” изначална писменост, която е 
отпреди времето на добре известните 
най-ранни за Европа, критско-микен-
ски линеари “А” и “Б”.

Неолитът на Балканите продължил 
приблизително от 6200 до 4900 г.пр.н.е. 
От този период са установени постоян-
ни селища с много материални дока-
зателства за развитието на тогаваш-
ния стопански и духовен живот. След 
Неолита следва епохата на Халколита 
или другояче казано: времето на енео-
литните човеци, за които най-общо се 
допуска, че са били предшественици 
на траките и съответно между възмож-
ните създатели на Плочката. За тях е 
всеизвестно, че с цената на немалко 
усилия те не само са оцелявали, но са 
придобивали знания и умения, съби-
рали житейски опит, и дори достигна-
ли до своеобразна (и в нещо все още 
валидна) философия. Достатъчно е да 
се вгледаме в музейните експонати от 
тяхното време – в техните керамични 
съдове, в техните ювелирно обработе-
ни каменни и медни сечива, да научим 
как са строили къщите си, за да се убе-
дим, че това са били хора, стоящи мно-
го по-близо до нашата съвременност, 
отколкото (примерно) до представите-
лите на далеч, далеч по-примитивната 
Старокаменна епоха. 

Опитите за разчитане на “каранов-
ските полиграми”, както също ги нари-
чат (и както накратко се посочи), про-
дължават вече половин век, но засега, 
като се изключат някои претенциозни 
самооценки, все още без успех. Не е 
необходимо направеното към момента 
да бъде специално и подробно избро-
явано или обсъждано – крайното мне-
ние от това няма да промени утвър-
деното заключение, че “карановските 

знаци” са части от писменост, която 
все още не може да се чете[2]. Абсо-
лютно същото следва да се каже и за 
езика, на който са говорели “енеолит-
ните карановци” (според споменатите 
предположения – автентични прото- 
или предтраки). И така, той, езикът им 
и “писмеността” им, повече от разби-
раемо, засега остават загадъчни и не-
известни.

Но всъщност, точно това е най-пред-
извикателното.

Както всички, които се занимават 
със стари надписи, си зададох въпро-
са как да се гледа на Плочката и въ-
обще... откъде трябва да се започне с 
нейното тълкувание. 

Първото нещо, което се набива на 
очи, е, че плътно изписаният кръг на 
Плочката е разделен на четири прак-
тически еднакви сектори (Обр.1), което 
едва ли е било направено случайно и в 
което би трябвало да има заложен ня-
какъв основополагащ възглед. Защото с 
въпросното разделение на “писмовното 
поле” вероятно е била въведена пред-
ставата за своеобразно “парцелиране” 
на някакво пространство, респ. за за-
лагането на някаква първоначална гео-
метрична схема. Казано по друг начин, 
времето и/или пространството (услов-
но казано) върху Плочката са графично 
разделени на четири части – на четири 
парциални зони, на четири равноплощ-
ни дяла, което ако се отнася за Небе-
то, може би съответства на “звездните 
картини” през годишните времена. Че-
тирите характерни небесни фрагменти, 
от друга страна, не е изключено да са 
били считани за подвластни на четири 
най-главни божества, респ. на небесни 
светила, които пък са имали някаква 
особена роля и съответна равнопоста-
веност на Небето. 
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Древните „карановци“ безспорно са 
познавали добре заобикалящата ги 
природа, като вероятно имали и свой 
начин за измерване хода на времето. 
Гледали са, разбира се, към хилядите 
звезди и със сигурност там са търси-
ли отговори на някои свои въпроси. 
Положението на небесните свети-
ла, тяхното непрекъснато движение 
и добре забележимата цикличност в 
проявленията им от друга страна, са 
им давали определен измерител за 
„вървежа на времето“. В този смисъл 
може без условности да се допусне, 
че древните са търсили подходяща 
форма и в последна сметка са могли 
да отбелязват по някакъв техен на-
чин най-важните от наблюдаваните 
„горе“ неща, че са тълкували и гада-
ели въз основа именно на тях. Не са 
малко примерите в подкрепа на това. 
Може също да се допусне, че подо-
бен запис стои и върху Карановската 
плочка. Може да се допусне още, че 
древният карановски човек е различа-
вал върху Плочката онова, които ние 
с нашите много по-различни предста-
ви за устройството на заобикалящия 
ни свят вече трудно можем да видим 
и усетим. Може би защото там (вър-
ху Плочката) сакралното (ако така го 
наречем) не е директно поднесено, а 
по-скоро умело закодирано. Направе-
но е... загадъчно, както се е изразил 
още със заглавието на книгата си за 
същото време Х. Харман [2]. Може би 
древният просветен човек е разпозна-
вал там звездни знаци, които на нас, 
в резултат на несравнимо по-голяма-
та, но и едностранна информираност, 
вече не ни е дадено да видим.

В търсене на отговорите на 
зададените по-горе въпроси, 
най-напред приложих един съв-
сем елементарен способ, който и 
в други случаи съм използвал [4]. 
Ориентирах Плочката така, как-
то е показано на Обр. 2 и както 
прочее е правено от други авто-
ри. Характерните ѝ точки (точки-
те на чупките в линиите на „бук-
вите“ или техните пресечници, с 
ясната мисъл и всички опасения, 
че това може да е приблизител-
но или да не даде нищо) „повдиг-
нах“ (Обр. 2), след което (допус-
кайки, че това може да са места 
на звезди) се опитах да ги свър-
жа, т.е. опитах се да „реконстру-
ирам“ и по такъв начин да „видя“ 
някогашното нощно небе. Небето 
на... „карановците“, чиито звезди 
предположих, че са разположени 
в точките на въпросните чупки. В 
резултат се получиха доста инте-
ресни конфигурации – интересна 
картина на „планисферата“ (както 
я наричат), но след няколко опита 
(както се казва) „небето се прояс-
ни“ до степен съзвездията да за-
приличат на вече познатите (Обр. 
3). Съвсем еднакви с някогашните 
те, съвсем не биха могли да бъдат 
и това прочее е добре известно. 
Същевременно не бива да се за-
бравя, че Плочката е с изключи-
телно малки размери, така щото 
и прецизността на изображения-
та (от тази гледна точка оценено) 
трябва да се разглежда като отно-
сителна.
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Обр. 2. 
Характерните точки

Обр. 3. 
Съзвездията 

от Карановската плочка

Обр. 4. 
Съвременните съзвездия 

Лебед, 
Дракон, Цефей и Малка мечка

Приликата на изчертаните 
съзвездия с днешните (Обр. 
4) се оказаха някак си нали-
це, а двата изчертани взаимно 
перпендикулярно диаметъра 
на Плочката оформиха нещо 
като... правоъгълна коорди-
натна система. В четирите от-
делни зони, разделени от „Ос-
новния кръст“ (както можем в 
началото да го наричаме) се 
оказват разположени познати-
те съзвездия Дракон, Цефей, 
Лебед и Малка мечка. Центъ-
рът, т.е. въпросната пресечни-
ца на двете взаимно перпен-
дикулярни линии, древният 
автор без съмнение е свързал 
с друга характерна небесна 
точка – със средата на види-
мото нощно небе. 
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При така направената „възстанов-
ка“ Основният кръст дели Планисфе-
рата на четири еднакви сегмента, 
доста добре вмествайки във всеки от 
тях по едно от четирите споменати, 
най-близки до Центъра, съзвездия. 
Съдейки по Обр. 4, съвременните 
съзвездия (макар нещо в тях оттога-
ва да се е изменило), и те добре се 
вписват в окръжност със същия Цен-
тър, разположен именно по средата 
между Дракон, Лебед, Цефей и Малка 
мечка. Всичко това дава определени 
уверения, че на Карановската плоч-

ка е била изобразена една равнинна 
проекция на част от северната звезд-
на полусфера. За отбелязване е, че 
въпросната подредба на съзвездията 
(заради въртенето около Полюса), ка-
квато е на Обр. 3 и Обр. 4 е могла да 
се получи не кога да е, а в полунощ на 
23-и март. С други думи, може да се 
приеме, че върху Плочката от Карано-
во е била изобразена (т.е. фиксирана) 
съществена (и със сигурност важна за 
древните) част от тогавашното нощ-
но небе, съответстваща на важен мо-
мент (ден и час) от годината.

Ако (с малка уговорка) приемем тезата, че към времето на създаване 
на Плочката посочените поименно съзвездия са изглеждали подобно 
на това как сега изглеждат, голямата разлика на Небето се изразява 
само в различното им разположение спрямо съвременния Полюс (т.е. 
спрямо днешната Полярна звезда – “α” от Малка мечка). Обяснението 
за това различие се обуславя от специфичното движение (от т.нар. 
Прецесия) на земната ос. В резултат на това движение Небесният 
полюс (визуално оценено) никога не стои на едно и също място, а 
бавно се премества по окръжностна линия (Обр. 5). По изчисления на 
астрономите един пълен оборот се извършва за време около 26000 
години. Това съответно ще рече, че Полярната звезда, т.е. „Полюсът, 
на карановците“ не е бил там, където е сега, а някъде в зоната между 
4000 и 6000 г. пр.н.е. 

Но коя от звездите е била Полярната?

Няма как (колкото и смелост да проявяваме) да назовем коя точно е 
била „Звездата на карановците“, ако съдим само по Плочката.
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Можем да го направим, но наисти-
на само условно, както е показано на 
Обр. 3, защото нейното ориентировъч-
но място (всъщност!) е маркирано, а по 
схемата на Прецесията (Обр. 5) може 
да се прецени, че то съответства на 
периода 4300 – 4500 г. пр.н.е. По такъв 
несложен астрономически способ зна-
менитият артефакт от Караново... се 
оказва, че може да бъде датиран като 
създаден най-късно около 4300 годи-
ни пр.н.е., т.е. преди 6500-6300 години. 
Това всъщност е добро потвърждение 
на мнението на откривателите – архе-
олози, а то категорично сочи, че Плоч-
ката е с поне 1800 години по-стара 
от Хеопсовата пирамида (построена 
около 2500 пр.н.е., когато за Полярна 

звезда е била възприемана вече Тубан 
– звездата “α” от Дракон.

Върху Плочката посоката към По-
лярната звезда (т.е. към тъмносинята 
точка от Обр. 3) е белязана по един 
особен начин – с къса чертица – един-
ствената по рода си в цялата „компо-
зиция“. Тази чертица (маркирана на 
Обр. 3 с жълта точка) явно е била изо-
бразена специално, за да насочва към 
мястото на Полярния център. 

Фиксираното върху Плочката от Ка-
раново особено годишно време (от-
читайки и днешните астрономически 
знания) „гравитира“ наистина към 
деня на Пролетното равноденствие, 
който ден за много от древните наро-
ди е бил приеман за начало на годи-

Обр. 5. 
Схема на Прецесията на земната ос (По “Роскосмос”)
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близост до) едни от „най-ярките звез-
ди“ на Небето и тогава, и сега (вкл. Си-
риус от Голямо куче, Тубан от Дракон 
и “α” от Цефей). Съвпадения следо-
вателно има – те са многозначителни 
и дори впечатляващи. Тогава може с 
увереност да се каже, че този естест-
вен кръст е служил в ония отдалечени 
времена за основен ориентир на Небе-
то. Древните явно са забелязали посо-
чената важна особеност и са намери-
ли решение как да я използват. 

Плочката без съмнение е имала 
календарно предназначение, като ка-
лендарът на „карановците“ се оказва... 
звезден, тоест слънчев. Той е базиран 
на закономерностите, произтичащи от 
промяната в положението на небес-
ните светила, респ. на въртенето на 
Земята около Слънцето и около собст-
вената ѝ ос. По силата на това обстоя-
телство една звездна година (продъл-
жителността на „едно пълно завъртане 
на Небето“, визирайки полунощния 
час, т.е. продължителността на „Едно 
небе“) за „карановците“ следва да е 
възлизала на около 365 денонощия. 
Косвено доказателство за това знание 
се открива върху една малка керамич-
на купа от същото време и същия ре-
гион, на която са изобразени точно 365 
квадратчета (РИМ Ст. Загора). В този 
смисъл календарът на „карановците“ 
се оказва напълно съпоставим с днеш-
ния.

ната. Логика за такова предположение 
също може да се открие – тогава за-
почва годишното обновление – затоп-
лянето на въздуха, на водите и почва-
та, идва събуждането на природата, 
разлистването и цъфтежа на растени-
ята, долитането на прелетните птици, 
началото на стопанските дейности, 
доминирането (по продължителност) 
на деня спрямо нощта и пр. Тога-
ва именно (към края на сегашния м. 
март) в Древна Тракия са започвали 
големите Дионисови празници.  

Бе допуснато, че върху Плочката 
са фиксирани четири от основните 
небесни съзвездия (Дракон, Лебед, 
Цефей, Малка мечка), но там (мал-
ко вдясно) стои и част от съзвездие-
то Лира, което има особено място в 
по-нататъшното изложение. Полюсът, 
около който се върти (условно казано) 
Небето, действително можем да при-
емем, че се е намирал в посочената 
най-горна (тъмносиня!) точка от пери-
ферията на кръга. 

Именуваният тук Основен кръст има 
за център зоната около звездата “δ” от 
Дракон. Този център не е произволно 
изчертан, нито “δ” от Дракон е била из-
брана случайно. В „кръста“, както ще 
стане ясно, се оказват съчетани едни 
(буквални неподозирани) особености, 
ако... проследим накъде сочат две-
те му оси (Обр. 6). Те, казано само с 
няколко думи, преминават през (или в 

Основният кръст от Плочката е астрономическа даденост, която може да 
се  наблюдава и сега. Той несъмнено е бил забелязан, проучен (в истин-
ския смисъл на думата) и почитан от древните, вкл. и обстоятелството на 
неговото въртене около тогавашния Полярен център. В този смисъл той се 
явява и Календарен кръст. Свързвал е едни от най-ярките звезди на небето 
и е било ясно как лесно да се открие, респ. как по него да се съди за годиш-
ното време. 
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един от „сюблимните“ моменти за ка-
рановците – моментът, когато точно в 
полунощ преместването на Календар-
ния кръст докарвало Вега в центъра 
на небесния купол. Има следователно 
определени основания за заключение-
то, че и тя също е била „звезден пока-
залец“ (елемент от „хронометъра на 
карановците“), и че по нея те също са 
отмервали времето.

Плочката, както по всичко изтъкнато 
дотук личи, е била с календарно пред-
назначение. Тя е била елемент от нещо, 
на което сега се казва „подвижна звезд-
на карта“. Не е трудно да си обясним 
това, като си представим окръжност с 
център някогашната Полярна звезда и 
радиус отсечката от нея до Вега (може 
даже да допуснем, че върху разчертана 
равна повърхност, респ. плот, древни-
те са местили по същата окръжност и 
съответно въртели Плочката по оста ѝ, 
търсейки паралел с Небето). За една 
календарна година Вега затваряла 
напълно посочената кръгова орбита. 
В полунощ към датата на Пролетното 
равноденствие и тя заставала на „ну-
лева позиция“, както го виждаме запе-
чатано на Плочката (Обр. 3). В рамките 
на всяко едно денонощие нейното пре-
местване е на 1/365-а по окръжността, 
но успоредно с това тя прави и една 
цяла ротация (заради въртенето на 
Земята). Така Вега всяка нощ (в 0:00) 
застава на ново изходно положение – 
отместено спрямо предишното деноно-
щие с около 10 по „трасето“ на кръго-
вата орбита. Всъщност това, както се 
изтъкна, е само визуално – всичко се 
дължи на възприятията ни, според кои-
то вселената се движи около нас. Ина-
че обяснението е просто – онова, което 
виждаме и усещаме „горе“, може да се 
обясни с движението на Земята около 

Ако в нашето съвремие трябва за съ-
щото да се ориентираме по небесните 
дадености, то като най-добър критерий 
за това се препоръчва движението на 
мислената линия „Мерак-Дубхе-По-
лярна звезда“ (първите две от Голяма 
мечка, а втората от Малка Мечка). Ня-
кога обаче, „небесната картина“ е била 
по-различна. За подобен критерий то-
гава най-вероятно е служела отвесната 
линия от Плочката – линията „Полярна 
звезда-Календарен кръст“. Вега (“α” 
от Лира) според мен също може да е 
била „звезда-показалец“ на предисто-
рическите карановци – особено като 
се има предвид, че е трета по яркост в 
Северното звездно небе и много лесно 
се открива. На Обр. 3 е маркирано ней-
ното място – то съвпада с контура на 
Плочката – респ. с продължението на 
„абсцисната ос“ до линията на окръж-
ността (точката в светлосиньо!). Вега 
е звездата, която застава в Зенита по 
средата на лятото и това сигурно е бил 

Обр. 6. 
„Небето на карановците”
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Слънцето и въртенето ѝ около собстве-
ната ос. 

Всичко дотук посочено дава осно-
вание да преосмислим досегашните 
оценки за разглежданата „антика“ (че 
е някакъв печат-пинтадера, продукт на 
някогашно украшателско творчество и 
пр.) и без каквито и да са резерви да я 
наречем КАРАНОВСКА КАЛЕНДАРНА 
ПЛОЧКА. 

Нека в резултат на горния извод 
приемем, че „небесните послания“ от 
Плочката са разгадани. Изпълнявала е 
ролята на календар. 

Но това не е всичко. 
Остава да се вгледаме още веднъж 

(и с не по-малко внимание в Обр. 1) в 
структурата на „буквените знаци“ и да 
потърсим така наречения „древноев-
ропейски шрифт“. И отново да си зада-
дем въпроса: „Буквените знаци“ – бук-
ви ли са?

Това всъщност се оказва въпро-
сът на въпросите. Защото знаците 
от Плочката според представения 
по-долу прочит са наистина бук-
ви. Те са 10 на брой. Техният вид 
(техният „графичен дизайн“), така 
както са „повдигнати“ (Обр. 7), се 
оказва шокиращо изненадващ, за-
щото по формата си те силно на-
помнят на някои познатите ни азбу-
ки (финикийска, гръцка, латинска, 
кирилица), а фонетично, колкото и 
невероятно да изглежда... също се 
оказват съвсем съвместими с тях. 

Според господстващата научна дог-
ма е абсолютно недопустимо да се го-
вори за писменост във времето на ІV-V 
хил. пр.н.е. Това за света като цяло, 
може и да е валидно, и няма защо да 
бъде оспорвано. Но защо да не допус-

Обр. 7. 
Буквите от Плочката

нем наличието на изключения? Дори и 
малки. 

Защо да не се противопоставим на 
догмата? Разбира се – с аргументи.

Безспорен факт е досегашното не-
разчитане на Плочката, а то може би 
се дължи именно на отричането на 
възможността върху нея да са изпи-
сани буквени знаци, при това от типа 
на най-традиционните днес – при това 
знаци с определена фонетична стой-
ност.

И така... след определени търсения 
в описаната посока, предлагам като ре-
зултат онова, което считам за най-убе-
дително относно „буквите“, а после и 
относно записаните с тях думи. 

Думите, които  всъщност се оказват... 
имената на сезоните. 

Но, първо буквите. Ето как изглеж-
дат те по начина, по който си позволя-
вам да ги разбирам и както подробно е 
показано от Обр. 8 до Обр. 11 включи-
телно: 
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С (З) – получило е последващо 
развитие в гръцкото писмо като 
„СИГМА“ (Σ), в латинското като  “S”, 
“Z” и най-вече в ръкописното кирил-
ско „З“; 

И (Й) – получило е последващо 
развитие в гръцкото и латинското 
писмо като „И“, „ИГРЕК“ и „ЖИ“ (І, 
Υ, Ј);

М – напълно еднакво с латинското 
„ЕМ“ (М), модифицираното финикий-
ско „МЕМ“, гръцкото „МЮ“, кирилско-
то „М“; 

Е (ЙЕ) – единствено, което е 
по-различно от познатото, получи-
ло е значително развитие по-къс-
но – във финикийското и етруското 
писмо;  

П – еднакво с латинското „ПЕ“ 
(Р); Графично изображение на съз-
вездието Лира;

Р – еднакво с (макар огледално 
очертано на) латинското „ЕР“ (R) и 
на старогръцкото „РО“, т.е. R;

Л – еднакво с гръцкото „ЛАМБДА“ 
(Λ) и с кирилското Л, а и подобно на 
преминалото след ротация в латин-
ско „ЕЛ“ (L);

А – почти еднакво с известните, 
получило е развитие чрез финикий-
ското „АЛЕФ“ („легнало“ А) и латин-
ското „А“;  

Т – еднакво с латинското „ТЕ“ (Т) 
и с кирилското Т, по-късно възприе-
то и в гръцката азбука като равно-
стойно на „ТИТА“ (Θ);

Н – много близко и огледално на 
елинско „НИ“ (N) и латинското „ЕН“ 
(N);

Това е накратко тълкувание-
то на графичните изображения 
и апологията за фонетичните 
стойности на буквите от Плоч-
ката. Не е пресилена оценка-
та, че те са ни твърде познати, 
макар да са на повече от... 6000 
години.

Нека тогава, на базата на го-
рното, се опитаме да прочетем 
онова, което пише в отделни-
те сектори. Чрез посочените 
10 букви от Плочката (както си 
позволих да ги идентифици-
рам) се оказват записани чети-
рите имена на годишните сезо-
ни. Можем да ги разглеждаме в 
нормалната им последовател-
ност, започвайки от пролетта. 
Ето как:

П – Р – О - Л (Обр. 8)
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Обр. 8. 
Сезон ПРОЛЕТ

Обр. 9. 
Сезон ЛЯТО

Сезон ПРОЛЕТ = Сезон на ПРЕЛЕТА на птиците (на Лебеда). На Плочката 
в ІV квадрант на Календарната координатна система е изобразена летяща 
птица! В началото на пролетта именно съзвездието Лебед се намира в то-
гавашния ІV квадрант. Звездата Вега в началото на същия сезон е крайно 
вдясно – на едно и също ниво с центъра на Календарния кръст. Ако направим 
сравнение със съвременен часовник с една стрелка (т.е. с хронометъра) – 
линията “δ” от Дракон-Вега” сочи към 3 часà. До края на пролетта съзвезди-
ето Лебед се издига нагоре и “завзема” І квадрант. Пролетта е началото на 
„карановската година“, т.е. неин ПРОЛОГ.

Л - И – Е - А – Т - Е - С (Обр. 9)
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Обр. 10. 
Сезон ЕСЕН

Сезон ЛЯТО = Сезон на ЛЕТЕНЕТО на птиците (т.е. Летеж; Сезон на Ята-
та). Лятос и Летеж – са говоримо твърде близки, нали? Изобразеното съз-
вездие Цефей в началото на лятото се намира в ІV квадрант. Звездата Вега 
(календарният показалец) тогава е вече горе в Зенита – точно над Календар-
ния кръст и над Полярната звезда. По аналогията с часовника – Вега стои на 
позицията на 12 часà. Към края на лятото съзвездието Цефей изцяло заема 
І квадрант. 

И – И – Е - С – И - Н – Е – С (Обр. 10)

Сезон ЕСЕН = Сезонът на ЛИСТОПАДА – но и на осигуряване на изхран-
ването (т.е. събиране и запасяване) за през Зимата на хората и домашните 
животни (с... Е-СЕНО, което в ония далечни времена може да е било запа-
сяване не с друго, а със сухи листа!). Изобразеното съзвездие Малка Мечка 
в началото на есента се намира в ІV квадрант. Звездата Вега в началото на 
същия сезон е вляво – отново на нивото на Календарния кръст. По тогаваш-
ния годишен “хронометър” – Вега сочи 9 часà. В края на Есента съзвездието 
Малка мечка е навлязло и напълно заело І квадрант.

З – И – М – Е - Й (Обр. 11)
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Обр. 11. Сезон ЗИМА

Сезон на Змея (на Дракона) – понеже, ако си припомним, там (на Плоч-
ката) е изобразен змей! Фонетичното съвпадение е също впечатляващо. 
Дракон в началото на зимата се помества в ІV квадрант. Звездата Вега в 
началото на сезона попада долу – точно под Календарния кръст и под По-
лярната звезда – там където е съвременната отметка за 6 часà. Към края 
на зимата съзвездието Дракон практически се помества изцяло в І квадрант.

Буквите от Плочката, сравнено с 
тези от азбуките Латиница, Гръцка и 
Кирилица, както и имената на сезони-
те, са впечатляващо подобни на днеш-
ните. И... те са на езика, който и сега 
говорим! И... няма да е пресилено, ако 
при направеното несложно тълкуване 
констатираме наличие на съвпаде-
ние между енеолитните (предтракий-
ските?) имена на сезоните с тези от 
съвременния български език. 

Твърде подобни знаци са установе-
ни наскоро и при разкопки в Хотница. 
Като тях (около 180 на брой) знаци се 
срещат и по артефактите от културата 
Винча [2]. Начинът, по който изследо-

ватели от съседна Сърбия ги тълкуват 
определено (но не напълно) съответ-
ства на гореизложеното. Наричат ги 
„Винчанско пѝсмо“, с използването на 
което обаче нито едно от там намере-
ните „писания“ не е разчетено.

Карановската плочка е по чудо запа-
зила се старина. Тя е ярко свидетел-
ство за първите крачки на човешката 
цивилизация, които са пряко свързани 
с възхода на познанието и появата на 
писмеността.

Карановската плочка съдържа пър-
вата азбучна (фонетична) писменост в 
света, предшестваща най-ранното шу-
мерско писмо с минимум 1000 години. 
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Тази писменост, частично усъвършен-
ствана, се използва и до днес.    

Карановската плочка съдържа дока-
зателство за това, че езиково оценено 
съвременните българи са потомци на 
местен балкански народ, обитавал без 
прекъсване сегашните си земи от пре-
ди повече от шест хилядолетия.

Карановската плочка следовател-
но е артефакт, поставящ „племето, от 
което са и българите“, в основата на 
най-ранната общочовешка цивилиза-
ция, станала отскоро популярна като 
„Дунавска“. 
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„Химните на Орфей – Несподеленото Божествено Знание“

Проектът има за цел да се направи превод  на „Химните на Орфей”, който 
да е максимално близко до оригинала, като те да бъдат поставени в подходя-
щия им контекст по отношение на Световното Културно Наследство. 

Орфей и Кукузел

ХИМНИТЕ НА ОРФЕЙ  - СЪЩНОСТ И КОНТЕКСТ 

Нов Проект на ИСИХ

Моля да се обърне внимание на тези две изображения, които показват 3000 
(три хилядна) традиция на духовна приемственост, запазена от нашите предци!

Бих искал да отдам почит към Никола Гигов, който несъмнено е с нас сега. Tой 
ни каза: 

         Чрез пренесените от Орфей букви ние сме дали писменост на цяла 
Европа.”... „А когато се опитали да я разпространят, за да обединят тра-
ките, Орфей е бил убит и мисията – осуетена.

 Ако някой се чуди каква е била тази писменост, ще приведа само свидетел-
ството на добре познат ни древен автор:
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Диодор Сикул – „ Орфей пишел с  Пе-
ласгийски букви”.  

Толкова за „безписмения тракийски” 
народ от учебниците ни! 

По отношение на второто твърдение, 
за това че:  „мисията за обединяване на 
траките”, е била „осуетена”, то тя има 
сериозен, много сериозен, исторически 
контекст. На него ще се спрем пак в това 
изложение. 

Съдейки от арагментите на Прокъл в  
неговите коментари на Плато, виждаме 
отговор на този въпрос:

„Орфей заради своята перфектна 
ерудиция, се казва, че е бил убит по раз-
лични начини, поради това, че хората 
от тази епоха са участвали „частично” 
в неговата хармония (порядък/уредба), 
защото не са могли да разберат уне-
версалната и съвършена наука”.

Универсална и съвършена наука – за 
това ще говорим сега, не за „мистерии” и 
„символики”.

Плато  

  Диодор Сикул 

Приносът на проф. Александър Фол
Искам да отбележа, че Проф. Алек-

сандър Фол имаше рядко срещаната 
сред колегите му научна коректност 
(изключение беше донякъде и проф. Г. 
Бакалов), да посочи значението и при-
носа на проекта „Хистореон” и списа-
ние „Ави-Тохол” през тези 25 години. 
Направи го на кръгла маса в НС, която 
организирахме в 2002 г., и се подписа 
под нашия заключителен документ-де-
кларация за промени в учебниците. Аз 
искам да вярвам, че неговият принос 
за темата, с която ви занимавам, както 
и основната му дефиниция „Тракийски 
Орфизъм” ще оцелее, ще се наложи 
и ше се развие за сметка на „Гръцкия 
Орфизъм” на Богдан Богданов. За цел-
та на това изследване не съм използвал 
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приноса на проф. Фол по причини, които 
ще станат ясни в хода на изложението. 
Колкото до Богдан Богданов, няма да ви 
занимавам с неговия „принос”, нека си 
го оценяват в Гърция, където впрочем, 
вече са го оценили с един от високите 
им ордени.

Томас Тейлър

Избрах да ползвам превода на Томас 
Тейлър (1758-1835), неоплатонист и кла-
сик - първият който превежда на англий-
ски език трудовете на Аристотел, Плато, 
Прокъл, Порфирий, Апулей и др., както 
и  Химните на Орфей, с които е работил 
през целия си живот. Може да се каже, че 
те са темата на творческата му кариера. 
Върху Химните, той е работил с редакции 
на ръкописи правени през 16 век, които 
обикновено са били фрагментирани, или 
накъсани с нотни паузи, полета за комен-
тари, сентенции, или с липсващи пасажи, 
толкова често срещани, че са получили 
работно название „лапсиус”. Тейлър е 
първият изследовател, който благода-

рение на дълбокото си познаване и раз-
биране на неоплатонистите е успял да 
върне цялостта на текстовете. Неговите 
преводи имат огромно значение в Евро-
пейската култура, за творци като Уйлям 
Блейк, Пърси Шели, Уйлям Уордсуърт, а 
в Американската за Ралф Алдо Емерсън, 
Бронсън Алкот и Г. Р. С. Меад, секрета-
ря на Елена Блаватска. Въобще, почти 
всички преписват от него. Тейлър публи-
кува и свои философски и математически 
трактати, както и анализи на неоплато-
нистите Прокъл и Ямблик. Огромната му 
ерудиция и дълбочината на анализите в 
неговите коментари към Химните ми на-
правиха силно впечетление и до голяма 
степен го предопределиха като мой пър-
воизточник, не само за самия превод.

Все пак, се постарах да се запозная с 
някои по нови преводи, при което само се 
уверих в правилния си избор.                                                                 

В съвременни публикации, например в „ 
Classical Text Library >>>Orphic Hymns >>> 
Hymns 1-40”, неизвестен за мен „издател” 
обяснява: „Аз компресирах всички стро-
фи на Тейлър в цяла линия за да скъся 
страницата и да направя информация-
та по-лесна за печат?!  Изумителен под-
ход, като се има предвид, че Томас Тей-
лър с извесно неудобство споделя, че за 
да опази поезията, в превода е трябвало 
да прибегне до „александрийската линия” 
(Френска класическа поетическа линия 
от 1170г.) Най-популярния съвременен 
превод, този на Апостолос Атанасакис и 
Бенджамин Волков, “The Orphyc Hymns”, 
„John Hopkins, University Press”, 2013, ме 
разколеба още в началото, с рекламата 
си: „Бестселър: „превод на мистериозна-
та и космическа Гръцка поезия, извест-
на като „Орфееви Химни”. Това абсурдно 
въведение е обаче най-малкия проблем. 
В текста има произволно подреждане на 
химните, започващи в него с този към Хе-
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вот, промяната на образите и ритуалис-
тичения екстаз, които са общоприети и 
общоналожени, за мен не представля-
ват същността на Орфеевата теология. 
Те не подхождат на най-военизираното 
общество в тогавашния свят, каквото е 
било тракийското. Едва ли точно това 
общество е трябвало да бъде обеди-
нявано около идея за вегетариянство, 
ненасилие, както и около екстатични 
ритуали причинени от халюциногенни 
напитки. Аз 20 години се занимавам с 
изследвания на тези ритуали и започ-
вайки като фен на Джон Алегро, към 
днешния ден съм разбрал, че той е 
сбъркал същността с едно от средства-
та за нейното постигане. Последното 
не е изключено, предвид употребата на 
тези средства и за бойни цели, но това 
сега не е темата. А и всички тези по-
пулярни днес детайли не се покриват с 
това което казват древните източници. 
Нека ги погледнем. 

ката, като дори да се приеме, че химна 
към Музей е предвиден за нулев, в ориги-
налния ред следва химна към Юпитер, а 
не към Хеката. Малко по-напред в комен-
тара ни ще стане ясно защо това е недо-
пустимо.                                                                                                                

„The Мystical Initiations, или Himns of 
Orpheus”, както първоначално се е казва-
ла книгата на Тейлър, е била публикува-
на за пръв път в 1787г. Второто издание 
„със значителни корекции и допълнения” 
е било публикувано в 1824 и  след това 
има още три преиздавания. 

Лукиян

Лукиян

Лукиян (125 -192 сл. Хр.) : „Орфей 
занесъл астрологията и магиче-
ските изкуства в Гърция”.  

Вижданията, че Орфей е проповяд-
вал нова религия, центрирана около 
безсмъртието на човешката душа и 
нейния път след смъртта, както и пос-
тигането на пречистване с избягване на 
месо, въздържане от причиняване на 
зло, които допринасяли за мирен жи-
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„Гръцката теология, която произ-
хожда от Орфей, е била разпространя-
вана не само от него, но и от Питагор 
и Платон; които поради техния съвър-
шен гений, винаги ще бъдат поставя-
ни сред чудесата на човешката раса. 
От първият от тези забележителни 
мъже, тя е била разпространявана 
мистически и символистически, от 
вторият, енигматично и чрез образи, 
и научно от третия”. 

„...според теологията на Орфей, 
всяка планета е фиксирана в сияйна 
етерна сфера, наречена „цяло”, защо-
то тя е нещо, съдържащо цялостно-
то съществуване и е аналогична на 
сферата на фиксираните звезди. В 
резултат на тази аналогия, всяка от 
тези планетарни сфери съдържа мно-
гобройни Богове, които са сателити 
на върховното божество на сферата 
и съществуват подчинени на неговия 
характер”. 

Прокъл казва още:
„Той (Орфей) освободен от басните, 

указва поименно всичко намиращо се 
преди Небето, достигайки до първо-
причината. Той обозначил и неизказа-
ното, което предхожда познаваемото 
– Времето”.  В коментара си на „Тиме-
ус” на Плато, той казва още: „Във всич-
ки космически сфери (три), всяка сфера 
има връзка с монад (питагорейски тер-
мин означаващ Едно/Неделимо/Бог), но 
космократорите (планетите) са вода-
чите на многообразието (от същности) 
във всяка една. Защото във всяка една 
многообразието, аналогично с „хора” 
(небесния хор) на неподвижните звез-
ди, съществува в точно определено 
циркулиране (въртене). Или както се каз-
ва в един от Химните: „С бдително око, 
Бакхус на Слънцето помощник, следи 
стълб свещен” – Земната ос, Кармична-
та ос, определяща прецесията!

Тук трябва да отбележим 
двете неделими същности 
на монада, положителната и 
отрицателната, или ИН и ЯН, 
движени от и във всеобгръ-
щащата енергия КИ в строго 
определен порядък, прециз-
но и красиво описан в кла-
сическия китайски трактат „И 
Дзин/ Книга на Промените”. 

Томас Тейлър в своите ана-
лизи на този дву-единен по-
рядък, проповядван и препо-
даван от Орфей, го описва по 
следния начин:

„Тази Определена циркула-
ция която ръководи Приро-
дата, Хората и Боговете, 
съдържа 12 календарни бо-
гове, разделени в една ду-
алност по шест и в четири 
триади”. 

За този календарен ред, 
който Орфей е възпявал Тей-
лър заключава: „Ако я обеди-
ним (Орфеевата теология), 
нищо в древната теология 
не би изглеждало по въз-
хитително сюблимно и по 
красиво свързано, акуратно 
точно във всичките си час-
ти, научни и божествени”!!!    

 Това са трите най-популяр-
ни схеми на „гръцката” космо-
гония/религия:
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КЪМ МУЗЕЙ 

Научи, О Музей от свещенните ми песни
Които жертвопреносни най-прилягат.
Юпитер зова, Земята, и Светлината слънчева,
На Луната величието чисто, и звездите нощни.
Теб Нептуне, властващ над море дълбоко, 
Тъмнкосият, чиято сила твърдт да разтърси може;
Серес изобилна, с лик чудесен,
И тебе Прозерпино непорочна, на великият Плуто Царица;
Ловджийката Дияна, и блестящите лъчи на Феб,
Далекострелен Бог, на Делфи тема за възхвала;
И Бакхус, почитан от хорът небесен, 
И Плуто, във владенията на ноща, неудържим;
Със младата Хеба, и с Херкулес великански, 
И ти грижите родилни на която поверени са.
Справедливост и Благочестие царствени аз призовавам,
И многопрославените Нимфи, и Пан Бог на всичко.
Към Свещената Юнона и към Mнемнозина светла
И ведно с непорочните Музи , аз мойта молитва отправям;
Разноликата Година, Грациите, и Часовете, 
Светлокосата Латона, и силите Дионeви.
Корибанти и Курети въоръжени аз зова 
Ореженосните Курети, богове домашни, аз зова
И всевеликите Избавители, синове на Юпитер, царя на всички:
Боговете на Ида, небесният ангел,
Пророчески Темис с очи проницателни,
Заедно, стародавна Нощ, и дневна Светлина аз умолявам, 
Съдбата и Справедливостта извор на безукорни закони обожавам;
Сатурн и Рея, също и Тетес титанката велика, с дрехата лазурна,  
Скрити в було тъмно от небесно синьо.
Аз призовавам великия Океан,
И на Океан дъщерите в безграничното течение;
Атлас, вечно на силата в разцвета,
Вечността Могъща, и безкрайното Време.
Прекрасният Стигиан вир, от спокойни Богове обиколен,
И демони добри и лоши, които над човечество 
   седят;
Знаменито Провидение, Пътят благороден
На демонични форми, изпълващи пространство вечно;
Или във въздуха живеят, във водата, земята, или огъня,
Или отдръпващи се дълбоко под твърд монолитна.
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Бялата Лекотеа от морето аз призовавам,
И Семела, и всички следовници на Бакхус;
Палемон даряващ, и всевластната Адрастия,
И сладкоречната Победа, въодушевяваща с успех;
Великия Ескулап, на болести опитен в лечението,
И вдъхващата страх Минерва, която битките ужасни радват;
И всички Гръмотевици и Ветрове издигащи се в стълбове могъщи,
Със рев страховит борят се, воля на гнева си да дадът;
Атис, високо на силите майка,
Менсес и чистия Адонис, никога на смърт обречен,
Край и Начало за всички най-велики,
 За помощ благосклонна аз с молитва викам,
На това възливание, и на тази жертва свята;
За  това което се въздига с ведър ум, приканват
                            Стиховете ми.

Не е лесно да се отговори на въпроса 
кой е бил Музей и какъв е бил той спрямо 
Орфей. Може би това е по трудно, откол-
кото да се изяснява кой е бил самия Ор-
фей. Много и различни са свидетелства-
та, в една или друга посока, още повече 
са коментарите, но без да претендираме 
за изчерпателност можем да предложим 
тук нашия прочит.

За Диодор Сикул (60-30 пр.Хр.) Музей 
е бил син на Орфей, за асириеца Тати-
ан (120-180 AD) той е бил негов ученик, 
според биографа на гръцките филосо-
фи Диоген Лаертий (3 век сл.Хр.), Музей 
е бил син на тракийския Цар Евмолп и 
е починал в Атина, където бил погребан 
на около 5км. юго-западно от Акропола, 
до пристанището Палерум. На гроба му 
била изписана следната епитафия: „Му-
зей на баща си Евмолп скъп, в земята 
Палермска лежи погребан тук”. Тряб-
ва да се отбележи, че това сведение се 
потвърждава донякъде от географа Пав-
заний (2 век.сл.Хр.), който казва, че той 

е бил погребан на „Хълма на Музей”, на 
юго-запад от Акропола. Там, по времето 
на географа е имало статуя, но според 
него тя била посветена на някакъв „си-
риец”. Има и доста странни идентифика-
ции, например за Еузебий (3 век пр.Хр.), 
Музей не само е учител(!?) на Орфей, но  
всъщност е самия Мойсей, като еврей-
ския историк Aртапаний (3-2век пр.Хр.) 
и сирийския философ Нуменций също 
твърдят, че Музей е Мойсей.  

От това многобразие от мнения ста-
ва ясно, че древните историци не са 
преписвали един от друг, както правят 
по-късните им колеги, но и с известна 
увереност може да се заключи поне, че 
Орфей и Музей са били съвременници, 
че са били тракийци и че Музей е бил 
ученик на Орфей. Асоциирането на Му-
зей с Мойсей само показва, че славата 
му на хиерофант и пророк е била широко 
разпространена и възприета в по-късни 
културни традиции. Дистанцията на Учи-
теля и Ученика деляща ги от техните ко-

КОЙ И КАКЪВ Е БИЛ МУЗЕЙ?
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ментатори (около 1000 години) е такава, 
че многообразието на запомненото за 
тях не  бива да ни очудва. 

Музей е известен като пръв жрец на 
Елисейските мистерии (с което и става 
„пръв поет на Атика”), което пък ни по-
казва, че за разлика от Орфей, той е вече 
водач на жреческа институция, образно 
казано на институцията „Орфизъм”, или 
още по образно казано, той е като Св. 
Петър за Християнската църква. За това 
и Орфей адресира първия си химн към 
своя Ученик, което е и завета към него, 
скрит в текста на останалите химни, кои-
то представляват всъщност синтез на 
неговото учение, на неговата космическа 
религия и порядък. Поради това, всяко 
разместване на поредността на химните, 
което понякога се прави, както посочих, 
ги лишава от всякакъв смисъл, т.е. от 
смисъла който е вложил в тях самия Ор-
фей. Уточнявам това, защото всеки може 
да вземе една творба и със средствата 
на порочния метод на деконструкция и/
или митологизация, да и придаде какъв-
то си иска смисъл.

В своята роля на Първожрец на Ор-
физма, Музей развива и самостоятелни 
химни, които са свързани и обяснителни 
спрямо космогонията на Орфизма, което 
би трябвало да се очаква от един Учител 
и Жрец с многобройни ученици – такива 
са „Титаномахия” и  „Теогония”. Освен 
това, той е бил автор на дидактически и 
пречистващи химни, трактати в проза и 
оракулски сборници с шаблонни тексто-
ве, т.е., Музей е изграждал и/или допъл-
вал корпус от трактати, които са били ос-
новата на институционалния Орфизъм. 
Можем да  предположим, че в основата 
на този корпус са били и Орфеевите тео-
гонии „Протогонус Теогони”, „Еудемиан 
Теогони”, и „Рапсодик Теогони”, за съжа-
ление изгубени. 

Омир

Приемеме, че „знаменият” Омир е жи-
вял около 8 век. пр.Хр., както ни казва 
Херодот, а за него са знаели какво - че 
е бил сляп и вероятно от Анатолия. Как-
во да кажем за Орфей, живял половин 
хилядолетие преди него, за когото са 
знаели, говорили, писали, коментирали, 
учили са се от него, всички от Питагор и 
Плато до края на античността. Защото 
те, всичките, до Плато и след него, са го 
смятали за Баща на „Гръцката” теология. 
Самото постоянство на днешните учени 
да поставят винаги, отпред и/или отзад 
на името на Орфей дорийския етноним 
„Грък”, който се появява поне 600 години 
след Орфей, говори само за крайна фор-
ма на маниякална зависимост. Омир не 
е познавал този етноним, а Плато не е 
страдал от чуство за малоценност, за да 
го използва.
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 Но кой/какъв е бил Евмолп, баща-
та на Музей?

Според Софокъл Евмолп също прори-
цателствал. Спираме се на последното 
свидетелство защото е от изключител-
но значение. Известен като непобедим 
войн и могъщ Тракийски Цар, Евмолп 
явно е имал и друга страна. От „Химните 
на Омир към Деметра”(147), разбираме, 
че той е бил един от първите жреци на 
Деметра и един от основателите на ней-
ните мистерии в Елесиус. Но от по-къс-
ните интепретатори, след Плато, нищо 
определено не може да се разбере, за-
това и съвременните митолографи / ми-
толомани са се изгубили в материята. 
Това важи за голяма част от пред-Олим-
писките богове, но и за някой от самите 
тях. Пред-Олимпийския пантеон въоб-
ще не е свързан с Гърция и за това е 
бил неясен/ неразбираем за гръцките 
историци от класическата епоха.

Евмолп, бил хвърлен от майка 
си, тракийската принцеса Хиона 
в морето, спасен бил от баща си 
Нептун и пренесен, или в Крит, или 
в Египет, или в Либия (A Classical 
Dictionary,p.389). Че Евмолп е бил 
тракиец стана ясно, майка му е дъ-
щеря на Борей, титулен тракийски 
бог, статуи и фрагменти от статуи 
на Борей са открити  сред намере-
ните археолгически артефакти не 
само на Балканите, но и в Централ-
на Азия (23000 само в град Хада, 
Афганистан). Асоциирането на Ев-
молп с Египет, като се има предвид, 
че такова има и при Орфей и при 
Музей, трябваше да накара истори-
ците ни да се опитат да го обяснят 
смислено, а не да го подминават 
като мит. А има от къде да почерпят 
систематизирани сведения. 

Вiblioteca е най-големия сборник на 
„гръцки митове и легенди за герои”, със-
тавен в три тома и датиран около 2 век 
сл.Хр., за който учителя на Симеон па-
триарх Фотий казва:

„Не гледай страниците на Омир, 
нито тези на елегиите, нито на тра-
гедиите, нито епическите поеми. Не 
търси изкусният стих на епоса; а пог-
ледни в мен и ти ще видиш всичко, кое-
то светът съдържа.”

Според съставителя на тази Първа 
Енциклопедия Псевдо-Аполодор, Ев-
молп, заедно със сина си Исмар и отряд 
корибанти пристигнал в Тракия при цар 
Тегирс, за чиято дъщеря Исмар бил же-
нен (сгоден). Евмолп бил уличен там в 
опит да заеме престола и трябвало да 
„избяга” в Елесиус. Но по-късно, след 
като синът му бил убит, той бил пови-
кан обратно от Тегирс и го наследил. 
Тук виждаме традиция от древния из-
точник Омир, до  първата енциклопедия 
„Библиотека”, запазила сведението, че 
Евмолп е бил жрец на Елесиус и мисте-
риите. Не знаем кой е бил Псевдо-Апо-
лодор, но той е имал школа от която 
можем да научим доста, ако продължим 
да анализираме тази тема. Например, 
неговият ученик Хигиний (Fabulae, 46) 
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ни казва, че Eвмолп пристигнал в Ати-
ка от Елесиус с войска от тракийци „за 
да предяви права върху царството на 
баща си Нептун”, съвсем основател-
на претенция, като се има предвид, че 
първите обитатели на Атика и основате-
ли на Атина са били пеласгите, с чиято 
писменост, както разбрахме, Орфей си 
е служел. 

Продължители на традицията на 
Псевдо-Аполодор, освен споменатия 
вече Хигиний, са били Александър По-
лихистор, главен интендант на Палатин-
ската библиотека в Рим, Кратий Милет-
ски, Котиасий, куратор на Пергамската 
библиотека, лексикографа Магнум, Ана 
Нотарас, Лукас Нотарас и разбира се 
Учителят на Симеон, Патриарх Фотий. 
Тази традиция не може да се игнорира!

За сега завършваме с:

Разпятие Орфеево

„С пламъци значими за Съдбата вие 
греете, 
За човека, закон достоен, път бо-
жествен.
Във седем светли зони вие бягате с 
огньове обикалящи.”

Това послание/описание е директно 
взаимствано и утвърдено като основно 
в Авеста, или в приеманата от съвре-
менната наука като „Първа” Проповяд-
вана Релегия на Зороастър/Заратус-
тра. А времевата дистанция между нея 
и действителния и първоизточник Ор-
физма е около 1000 години. Толкова е и 
от този първоизточник до китайската му 
редакция „И Дзин/Книга на Промените”. 

В Контекста на това послание искаме 
да се надяваме, че ще постигнем поне 
донякъде синтеза, върху който работи 
отдавна индийската изследователска 
традиция. Бихме могли, например, да 
съобразим нашите изследвания с тези 
на Е.J.Rapson, „The Cambridge History 
of India”, vol.1, “Ancient India”, S.Chand & 
Campany (Pvt.) LTD, 1987, Ram Nagar, 
New Delhi. Сравнявайки Махабхарата, 
Рамаяна и Омировия Епос той смята, че 
„...преди тях е съществувал един източ-
ник, общо тяло от епоси, общо епосно 
тяло на изказ и съдържание”.

Пак в този контекст е подходящо да 
имаме предвид и един друг синтез, по-
стигнат от L.A. Waddell, LL.D.,C.B., C.I.E., 
в 1929г. в неговия фундаментален/фе-
номенален труд „ Makers of Civilization in 
Race & History”, в който той прави син-
хронизация на Шумерските и Индийските 
Династически списъци, от които даваме 
един пример, като насока за сравнения:  

ШУМЕРСКИ
Zag/Sag, Za(gg)izi,PurSakh, Indar        
Azag Ama Basam, Azag Bakus            
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ИНДИЙСКИ

Sakko, Puru, Ishbaku, Indra       
Ama Basu, Bikukshi-Nimi          

ГРЪЦКИ

Zeus
Bacchus

Това  са имената на Зевс и Бакхус 
(Дион) в тези три- единни традиции!

В този проект  на „Хистореон” ка-
ним всеки със своя принос, който ще 
отразим в предвидената публикация, 
да участва!

Димитър Димитров FLS                                        
Таня Доганова - Христова

ПО ПЪТЯ НА БЪЛГАРИТЕ

„ГУТИТЕ, ПЕЛАСГИТЕ И...КАРТАТА НА АБРАХАМ ОРТЕЛИУС“

ВЪВЕДЕНИЕ
През 90-те години  на миналия век, 

когато започвах различни направления 
на проекта „Хистореон” проучвах колек-
циите на „The Linnean Socity of London”, 
“Roayl Geografical Society”, ”The Brit-ish 
Library” др. научни институти в Лондон 
за да събера необходимия доказател-
ствен материал  зе проекта „По Пътя 
на Българите” върху който работя и до 
днес. Във всички  мои проекти от това 
време винаги ми е помагал моя добър 
приятел Грегори Лоудър-Фрост,  по-
томък на англо-шотландска баронска 
фамилия от времето на Крал Макбет. 
Той е историк по образование и един 
от водещите генеалози на Шотландия. 
Той специализира в родословието на 
Византийските имперски династии и  по 
моя молба изработи родословното дър-
во на Цар Симеон II, което беше пуб-
ликувано в българската преса в 2001г. 
Благодарение на Грегори в 1998г. полу-
чих достъп до библиотеката на “British 
Israelites Society”, която не е публична. 
След като формулирах своя интерес 
пред куратора той ми подари картата, 

която предлагам на вниманието тук.     
Картата, която носи названието „Миг-

рациите на народа на Израел в Бри-
тания” е съставена от Преподобния 
Л.Г.А. Робертс, Командир от Кралската 
флота и е начертана от Лейтенант-Пол-
ковник К.К. Робертсън. Отпечатана е от 
Църковното издатеслто “The Covenant 
Publishing Co., LTD. 6 Bucingham Gate, 
S.W.1, (предполгам в началото на 19 
век). Както посочват авторите на кар-
тата те са ползвали копие от 1707г., на 
карта на Андреас Солариус.

Андреас СЕЛАРИУС, (1596-1665) е 
холандски  учен, астроном и картограф 
завършил в Хайделберг. Като протес-
тант, Селариус участва в Тридесет го-
дишната война като военнен инженер и 
работи върху  укрепления в Полша. Из-
вестността си той спечелва с прочутия 
си звезден атлас „Хармония Макрокос-
мика” публикуван в 1660г. в Амстердам 
от Йоханес Янсониус, най -известния 
картограф на това време. От 1637г. до 
смъртта си Селариус е ректор на Латин-
ския лицей в Хоорн. В знак на призна-
ние на него е кръстена малката плане-
та „12618 Селариус”.  Самият Селариус 

Димитър Димитров FLS
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е ползвал карта (която не е запазена) 
на Абрахам Ортелиус.

Абрахам ОРТЕЛИУС (1527-1598 ) е 
Брабандски картограф и географ, съз-
дател на първия съвременен атлас 
„Theatrum Orbis Terrarun”, основател на 
Школата по Картография на Нидерлан-
дия (първата такава в света) и личен 
картограф на Краля на Испания Филип 
II.  Ортелиус е първият който твърди, 
че някога континентите са били една 
структура и формулира понятието „кон-
тинентален дрифт”. В съвременната 
наука кредита за това откритие се дава 
на Франк Тейлър (1908) и/или Алфред 
Вегнер (в 1912) , „открили” го повече от 
400г. след Ортелиус, но на такава науч-
на „коректност” не бива да се очудваме, 
тя не е от вчера - върлува и днес. 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ КОНТЕКСТ
Посочих библиотеката от която полу-

чих  картата не случайно, защото без 
да се спра на целите и дейността на 
„Дружеството на Британските Изра-
елити” не мога да я обясня. Ще го на-
правя накратко защото иначе ще бъде 
необходим мнотомен труд. „Британски-
те Израелити” е дружество основано 
преди 600 г. (точно кога всъщност не е 
известно) от английски и шотландски 
аристократи близки до Кралския двор 
с цел да се докаже и полуляризира те-
зата, че Британците са библейския „Из-
бран Народ”. Осъществена, тази цел в 
перспектива е трябвало да послужи за 
мотивация на британските лидери, те-
олози, философи, моряци и военни да 
се постигне обещаното в Библията гос-
подство, което те са виждали във фор-
мата Своя Империя. Между впрочем, в 
своя зенит тази империя достига точно 
25% от земната повърхност, именно 
толкова колкото е  „обещаното” на „Из-

брания Народ” в Стария Завет.  
В различни периоди, в движение-

то членуват личности като баристър 
(висш юрист) Джон Пим (1830-1910), 
Адриан фон Шриек (1560-1621), ис-
торик и лингвист, Сър Хенри Спелман 
(1562-1641), антиквар и колекционер на 
средновековни документи, Джон Сед-
лър (1615-1674), юрист-конституцио-
налист, държавен секретар, приятел на 
Оливър Кромуел, Сър Френсис Дрейк, 
знаменит пират и мореплавател и дру-
ги хора от елита на нацията. Англикан-
ската църква негласно приема целите 
на Израелитското движение, поради 
което известния теолог Кардинал Джон 
Нюмън (1801-1890) преминава към Ка-
толическата Църква, за което е обя-
вен от нея за светец (2019). Посветен 
е бил и Крал Джеймс VI Шотландски 
(което според мен подсказва участие и 
на тамплиерите), който става Джеймс 
I Английски. На 24 март 1603г. Кралят 
обединява двете корони, Английската и 
Шотландската,  с което институционал-
но се поставя началото на Британската 
Империя.  

Идеолог на този „проект” е мистери-
озният Джон Дий 1527-1608, астролог, 
окултист, алхимик, херменевт, маг. С 
тези си „квалификации” той става таен 
съветник на Кралица Елизабет I, „на-
чалник” на нейното разузнаване, първи 
шпионин на короната,  който е носил 
кода „агент 007”, точно така, именно 
той е прототипа на знаменития филмов 
шпионин. Ако тези креденции са недос-
татъчни, според една от теориите око-
ло спора за „действителния” Шекспир, 
именно той е истинския бард, който е 
трябвало да се засекрети поради дру-
гите му , явно, по сериозни занимания. 
Джон Дий е доста бързоразвиващ се 
феномен, на 20 години вече изнася лек-



43

ции по „геометрията и математиката  на 
Евклид” в Университета на Париж. Той 
е бил водещият експерт по навигация 
на кралството, като е обучавал почти 
всички знаменити английски  капитани, 
които извършат плаванията в „Ерата на 
Откритията” (15-17 век.). Дий въвежда 
в употребата статута и титулатурата 
„Британска Империя”.

 В 1577г. Джон Дий и Абрахам Орте-
лиус се срещат в Лондон.   

Преди да преминем към картата, ис-
кам да посоча, че направих  опит да я 
намеря в голям брой публикации свър-
зани с горната тема, както и в интернет, 
но не успях. В книгата „Нашата Азбука 
Глаголицата – Смисъл и Контекст, 
Георги Велев, Димитър Димитров, 
„Издателство Хистореон”, 2018г. 
(стр.134-135) сме я публикували с кра-
тък коментар, поради което предпола-
гам, че нашите две пуликации са пър-
вото и второто и обнародване. Надявам 
се, че ако първото не получи реакция от 
официалната ни „наука”, то второто ще 
получи, но като имам предвид усредне-
ната стойност на тази наука не ми се 
вярва. 

Освен моят анализ ще прилагам 
и превод на части от обяснителения 
текст на авторите (в курсив), придружа-
ващ картата, като подчертаванията на-
всякъде са мои :

„Тази карта беше съставена по 
стара карта на Селариус (копие от 
1708), която съдържа имена, които 
не се срещат върху съвременните 
атласи. Ако само ни беше известно 
това свидетелство, което държим в 
ръка, ние щяхме да се спрем преди да 
се противопоставяме на учените ет-
нолози или антрополози, които всич-
ки посочват произхода ни от Джафет 
(един от синовете на Ной). Но Биб-

лейските свидетелства са толкова 
позитивни, че Израел се е намирал 
на Острови на Север и Запад от Па-
лестина, а и откриването на древни 
надгробни камъни близо до Крим, с 
надписи на Хибру, с азбука от преди 
изгнанието, потвърждава написано-
то от Херодот, както и Esdras xiii,39-
46 , които говорят за същите мигра-
ции от Араксес към Арсарет, че ще 
бъде грешно да не използваме такива 
исторически свидетелства, подпо-
могнати от това което възприемаме 
като традиция, т.е., съдържащото се 
в Светото Писание.”

Дебело искам да подчертая, че авто-
рите са познавали много добре устано-
вените в историческата наука по това 
време изследвания на проф.Лоуренс 
Уодъл, от които и аз съм се учил, които 
са били забранени след Втората Све-
товна война. Те изрично посочват след-
ното: „Ние се въздържахме да се позо-
вем на „Phenician Origin of Britons, Scots 
and Anglo-Saxons” (книга на Уодъл)... 
Голямо негово откритие е, че древ-
ните Британци са всъщност цивили-
заторска раса, че те са се смесили с 
Финикийците и че са били в Египет. С 
това сме съгласни, но неговото мне-
ние за Аааронитските свещеници и 
Библейските знания, за нас предста-
вляват висок (прекален) критицизъм, 
който ние не приемаме”.

БЕЛАС-ГИ > ГУТИ > ГЕТИ > ГОТИ

В работата с картата по-долу ще се 
спираме на имена, които имат различна 
историческа хронология, но се съдър-
жат едно в друго, т.е. отнасят се за едни 
или други народи с общ произход. За 
да не се налага при всяко име да обяс-
няваме неговия произход и древност 
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ще обясним произхода и древността 
на две такива „композитни”имена, още 
повече че именно те ни засягат пряко- 
древните ПЕЛАСГИ и ГУТИ. В резюме 
ще изброим няколко от многобройните 
съществуващите свидетелства за Пе-
ласгите :  

ОМИР изброява следните съюзни-
чески на троянците контингенти, лаге-
руващи пред стените на Троя – „Карии, 
Пеонци (с извити лъкове), Лелеги, 
Кикони и Пеласги”, като за последните 
указва, че са „дошли от Лариса” (става 
въпрос за град с това име в Пеласгий-
ски Пелопонес). В друг стих Омир каз-
ва: „Есхил Пеласгийски посрещнал Да-
найците в страната си до Струма”.                                                                                                                     

ЕВРИПИД  описва закона на Данай, 
според който трябва „Пеласгите, по-
томци на Яхус (Джафет) да се казват 
и Данайци“.                                                            

ОВИДИЙ нарича Ахейците – Пелас-
ги, в „Metamorphoses”: „Халкас (прори-
цателя) изрече: Радвайте се Пеласгий-
ски мъже, защото ще победим, Троя 
ще падне” (както се вижда Троянската 
война е била Пеласгийска война).                                                                                                      

ХЕКАТЕУС от Милет (в Genealogiai) 
казва: „Тесалия наречена Пеласгия”.   
ХЕРОДОТ (1942,2:56) пише: „Цяла Гър-
ция преди се е наричала Пеласгия”, в 
1:58 : „Пеласгите или Лакедемонците 
(Спартанците) и 1:57 : „Първоначално 
Атинците били Пеласги, които гово-
рели „варварски” Пеласгийски език”. 
СТРАБОН в „Geography 5.2.4” обоб-
щава: „За Пеласгите почти всички 
смятат, на първо място, че някакво 
древно племе с това име е било раз-
пространено из цяла Гърция”.                                                                  

ДЖОНАТАН в „Taprum”: “Тирсиний-
ците (жителите на г.Тир), от не-гръц-
ки произход, етруски”. Както се виж-
да от картата (лъч 3), това е не само 

правдоподобно, а всъщност напълно 
достоверно твърдение на първородния 
син на Цар Саул. Голямият пълководец 
многократно е воювал с Тир и едва ли 
не е знаел с какъв народ воюва. Но тук 
е ясно и нещо друго, може би още по 
важно, това че жителите на Тир, т.е. 
Филистинците/Финикийците не са били 
семитски народ и това не го казва само 
Проф. Уодъл в 1019г., а и библейския 
Джонатан в 10 век пр.Хр.                                                                                 

СЪВРЕМЕННИ СВИДЕТЕЛСТВА – 
Възможно най-големия авторитет на 
съвременната лингвистика, който твър-
ди че „пеласгийския език е бил про-
то-индо-европейски език” е ректора 
на „Сравнителна лингвистика” на Ви-
енския Университет (до 1956г.) Проф. 
Пол Кричмар (1866-1956) в „Einletung in 
da Geschich-te der griechichen Sprache”. 
Другият голям европейски  лингвист 
Проф. Макс Мюлер идентифицира гр. 
Тир с „...егейските хора, наричани Пе-
ласги, Петели на хибру”, които били 
много вонствени, те били „телохрани-
телите на Цар Давид..”.                                                                                                   

ГЕНЕТИЧЕСКИТЕ СВИДЕТЕЛСТВА 
идват на място тук предвид горните ре-
дове. Последното изследване на генома 
на Пеласгите/Филистинците/Финикий-
ците по бреговете на Мала Азия е това 
на интердисциплинарен международен 
колектив от Института Макс Планк за-
вършило в 2019г. Учените са използва-
ли костен материал от древни скелети 
от Аскалон, най-голямото Финикийско 
пристанище. Резултатите публикувани 
в “Science Ad-vances 5(7)2019, Ancient 
DNA Sheds Light on the Genetic Origins 
of Early Iron Age Philistines” показват 
„генетическо влияние от Европа”, ре-
зултат от няколко миграции, една от 
които „може да се датира около 1200г 
пр.Хр”. Освен това, учените отбелязват 
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генетическа съвместимост в диапазон 
„20-60% близост” със скелети от Крит 
и Иберия, както и с днешни жители на 
Сардиния. Това се вижда и от линията 
на картата по „Главния Търговски Път” 
(със синьо най-долу).

Това е по-общо за Пеласгите, но в 
частност нека разгледаме древния град 
Тир, поради централното му значение в 
картата, както и поради асоциираните с 
него Филистинци. Тир е семитизирано-
то (през ТЗУР на хибру)  име на древ-
ния град, което е било УСУ(шумерски), 
СУР(акадски), СУТ (египетски), и СУР 
(арабски). Асоциирането на СУР с ЦАР 
е естествено, като се има предвид ос-
нователя му цар Белг-ард (шумерски), 
Мелг-ард (акадски). Че първата бук-
ва на името е била Б показва не само 
факта, че той е бил обожествен с името 
БЕЛУС, БЕЛЕНУС (пеласгийски,келт-
ски), БААЛ,БЕЛ (ханаански, хибру), но 
и според свободното преливане на Б 
в М от шумерски в акадски (например 
Берое/Мерое). Според проф. Лоуренс 
Уодъл основателят  на Тир е всъщност 
световния владетел Манис Тасу, третия 
шумерски император след ЗИЕЗИ ос-
нователят на „Империята на Четирите 
Посоки”. Неговите имена в известните 
колонии на империята са както следват 
Менес (Мизраим/Египет), Меон (Беи-
гия/Либия) и Ману (Индия), като името 
Маннус е влязло в германските тради-
ции чрез Гутите/Гетите/Готите, както ще 
се убедим по-надолу. Шумерското име 
Манис Тасу е записано на Линеар Б 
като mi-nu-te, както го е прочел Хенри 
Уелсфорд. Че Белгард/Мелгард и Ма-
нис Тасу са една и съща историческа 
личност показва и факта че град Тир/
УСУ е бил кръстен на основателя си 
Манис тУСУ. Белгард/Белг-ар ( моето 
четене е „Блестящия/Могъщия-Ариец”) 

е получил и името „/Б/Мелгард Хера-
къл”, азиатския Херакъл, прототип на 
европейския Херкулес. 

ГУТИ>ГЕТИ>ГОТИ, 
Според „Законите на ГРИМ и 

ВЕРНЕР”

Тук трябва да се спрем накратко 
на етимологията на името на един от 
най-известните народи на древността, 
който е от огромно значение за изсле-
дователите на Евразийска история и 
цивилизация, защото без нейното изя-
сняване рискуваме поредица от обърк-
вания. Навремето Ганчо Ценов изложи 
своите доказателства за еднаквост не 
само в етимологично отношение, но и 
в историческо между късно-античните 
народи Гети и Готи, за което беше оп-
лют от недостойните си колеги. В по-
следните две десетилетия учени като 
Проф. Лиляна Райчева, Проф. Явор 
Шопов, моя милост и други колеги се 
опитват да поставят Гетите и Готите, 
и известната им роля в късната ан-
тичност, в контекста на истинската им 
древност и миграции, започнали под 
първоначално им име ГУТИ. Голямото 
болшинство колеги изследват  Месопо-
тамския  народ на Кутите без да отбе-
лязват, или недостатъчно отбелязват, 
неговата еднаквост с Гутите, поради 
което се създава объкване. Още по-
вече, че Гутите на картата (по чер-
вените линии 7,8,9) се откриват под  
доста имена, Gа-lа-Tи, Kadusi,/Katusi, 
Gauthie, Mesa-Getae, Sa-Gatae, Getae, 
Gots, S-Ko-lo-Toi,  S-Kuths, S-Kithians, 
Getae, Ostro Gots, Vi-si- Gots. Въпро-
сът, който трябва да бъде изяснен е, 
коя от главните букви на тези имена 
„Г” или „К” е първоначалната, тъй-като 
освен фонетично, този въпрос има и 
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КАРТАТА

Върху картата съм добавил три 
жълти кръга, с които съм обозна-
чил прото-арийските концентрации 
на население съответно, на Балка-
ните и в Анатолия, 5000-2000г. пр. 
Хр. (прото-шумери, пеласги, тра-
ки) и в Месопотамия, 3000-2000г.
пр.Хр.(шумери/гути(кути)). Напра-
вил съм го, защото на самата кар-
та поради ограничеността на цели-
те и е ситуирана  хронологически 
в първия период между 1636г. пр. 
Хр. и 1066 сл.Хр., без да посочва 
първоначалните концентрации на 
прото-арийски народи, от които 
произлизат по-късните миграции, 
т.е картата сега става пълна.   

Ключ към картата ще дам аз, 
като към текста на авторите в на-
клонен курсив, ще добавям мои 
забележки и допълнения. Освен 
това отбелязвам, че датировката  
не може да се прецизира в рам-
ките на този анализ и където мога 
ще предлагам разяснения и коре-
кции, всеки който може повече, да 
го направи.

Линиите на трите посочени миграции 
(всички години са пр.Хр.) са:

• Оцветени в зелено пунктирани 
линии – Древни миграции (преди 
1636)

• Оцветени в зелено непрекъсна-
ти линии – Преди Пленничеството 
(от 1600)        

• Оцветени в червено непрекъс-
нати линии- След Пленничеството 
(след 750)                            

• Стрелките указват посоката, а 
кръговете, концентрации на народи.   

хронологическо значение. Ще използ-
ваме линвистичните закони на Якоб 
Грим и Карл Вернер за да уточним този 
въпрос. Законите на тези знаменити 
лингвисти на 19 век. изясняват меха-
низмите на фонетичния процес в исто-
рията на германския език в частност, 
но в контекста на всички Индо-Евро-
пейски езици. „Според закона на Грим, 
Индо-Европейските беззвучни съглас-
ни P, T, K и K обикновено се превръщат 
в Прото-Германските F,O,X и X. Вернер 
идентифицира принципа според който 
те преминават в тях от звучните съглас-
ни B,D,G G на Пред-Германския език. 
Този фонетичен процес самият Грим 
означава с термина “Lautverschbung”. 
За да бъде по ясно ще дадем някол-
ко примери с важни за нас букво-зву-
ци:  Б>Б>П>Ф// Д>Д>Т>О// Г>Г>К>Х // 
З>С>Х>Гх>Кх//. Тук виждаме основа-
нията да определим пъвичните форми 
на Белеги/Беласги> Пеласги, Доуло/
Дуло>Тоуло/Тохоуло/Тохол, Заггизи/
Заизи> Сесосис> Хаихия> Кхаихия! 
Един “Германско-Български” ези-
ков пример: При/ Пред-Германското 
(т.е. Прото-Арийското) ,”gewsonum-
gusunt- gus-onos” и Прото-Германското 
,”kuzun-кuzanas-keusana” означаващи 
на съвременен германски - „опитвам, 
вкус”, в превод на съвременен българ-
ски вкус,вкусвам, опитвам са синоними 
с по старите – „кусам, кусни,кус-кус”. 
На Шумерски език „куз” означава „об-
реден хляб”, „приношение”, какъвто е 
и нашия обреден хляб- „козунака”, за 
етимологията на който ще прочетете в 
Гугъл, че произлиза от Румънското „ке-
сос”, влязло в българския език през 19 
век. Нищо че румънците до 17 век са 
говорили на български език. Ето това е 
нивото на „сравнителните” етимология 
и езикознание в България. 
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„ПЪРВИТЕ” МИГРАЦИИ НА 
НАРОДА НА ДЖАФЕТ/ЯФЕТ/
ЯДУ

Посочените на картата „първи” 
миграции на синовете на Джафет 
(прекъсната зелена линия 1-2, 
3) започват от Моаб (Йордания) и 
Египет „преди” 1636 г., след хаоса 
настанал в Месопотамия и Еги-
пет около 2000 г.. когато импери-
ята на Гутите се разпада. Те се 
движат в две посоки на, запад по 
„Главния Търговски Път” (мор-
ски) към Западна Европа и на из-
ток през Месопотамия към Кавказ 
и на север от него до р. Дон. Тук 
ще отбележим, че този западен 
морски път, който както се вижда 
е съществувал към 2 хилядолетие 
пр.Хр., всъщност е съществувал 
и по времето на Зиези, Саргон и 
сина му Манис Тасу, т.е., преди 
2700г. пр.Хр., тъй-като е известно, 
че Саргон е инспектирал медните 
мини  (“Tin Isles” на картата) в Кор-
нуел, а сина му Манис Тасу нами-
ра смъртта си там. Вероятно този 
път е съществувал и по-рано още 
от времето на първите Шумерски 
Императори (около 3200г.пр.Хр.), 
но за това нямаме доказателства. 
Прекъснатата зелена линия, заед-
но с непрекъснатата (номера 1-6) 
покриват един период от повече 
от 1100г. миграции на Арийски на-
роди, произхождащи от Балкани-
те, Месопотамия и Египет (виоле-
товите кръгове). Нека проследим 
накои от тези миграции за които 
има многобройни данни, които в 
днешно време се доказват и с по-
пулационната и архео-генетиката. 

Ясно е показан известният път на 
древните Дардани от Египет, през 
Троя до Дардания, по който вероятно 
се е движел и Орфей. Интересно тук 
е поставянето на Саките под формата 
„иСакчи” в Добруджа преди 1600та г., 
почти 1000г. преди известната им по-
ява  на юг и север от Кавказ и в Сред-
на Азия. Показана е миграцията около 
същия период на част от Данаанците 
(Пеласгите на Дан) от Пелопонес до 
крайния север на Шотландия, извест-
ните по късно големи, бели “Tuata de 
Danaans”, войните и маговете от друид-
ските „легенди”. Разбира се и „Бритите” 
на Троянеца Брутос, внука на Еней, на 
чиито кораби е показана дори „спирка-
та” на Апенините. Те са контролирали 
търговията с мед и медна руда между 
Корнуел и Иберийските пристанища, 
„Gael-ag” (Галиция), “Buaisce” (Бискай) 
и Тартесус/Тир-есус (Кадис). От Кадис 
„корабите на „Таршиш” са се отправяли 
към „земите на Таршиш”, най северни-
те Финикийски/Пеласгийски колонии. 
Не бива да ни смущава разстоянието 
между Тир и Шотландия, тъй-като в об-
ратна посока , която на картата не е 
покрита, то е също така впечатляващо  
- от пристанищата си в Червено море 
и Персийския залив, Шумеро-Фини-
кийците, известните от Ведите „Бара-
ти”, „синоветете на Бригу” са достига-
ли и колонизирали Индия около 3100г. 
пр.Хр. Открити бяха техни пристанища 
в Бахрейн, устието на р. Инд, Индия 
и Цейлон, като едно от най-древните 
пристанища в Индия, Лотал (до Бхал в 
Гуджарат), изследвано от “Arheological 
Survey of India”(1956-57г.) е датирано 
около 2500г. пр.Хр. В традиционните 
„Индийски Царски Списъци” Джафет/
Яфет е четвъртия владетел, Цар ЯДУ. 
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Но ако показаното до тук е донякъ-
де познато, то не е така например с 
името Каледония, което виждаме в за-
падната част на Балканите до позна-
тите ни Албания и Дардания. С него 
сме свикнали да се срещаме в От-
ландия, което е общото знаково име 
за принадлежност, още преди появата 
на по-късното Пикти. То е посочено по 
пътя на (предимно) сухопътната миг-
рация (3) през Европа до Шотландия. 
Учените не ни казват нищо за Балкан-
ската Каледония и продължават ме-
ханично да я обясняват с „Caledonian 
Silva” (Каледонски Лес) на Птоломей 
и с това, че той имал предвид борови 
гори в Шотландия, обяснение което не 
издържа елементарна проверка.  Бо-
рът (Pinus sylvestris) e вид разпрос-

транен в цяла Евразия от стотици хи-
ляди години, но в северните части на 
континента той е бил ограничаван от 
ледниковите епохи. На Британските 
острови се появява след Последния 
Леден Минимум 14000 г. пр. Хр., като 
в Ирландия го има от преди около 
8000г. Той обаче, постепенно по раз-
лични причини (вероятно климатични) 
намалява и около 3000 – 2000 пр.Хр. 
изчезва, като остава ограничен в се-
верна Шотландия, където също посте-
пенно намалява и сега е застрашен 
вид, днес го има нарядко на не-повече 
от 80 кв.км. Именно поради неговата 
рядкост той фигурира на герба на из-
вестния клан МакГрегор (който води 
началото си от 800г.сл.Хр.), известен 
освен с шотландския национален ге-
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рой Роб Рой, и с това че пръв започва 
да използва инструмента гайда в нача-
лото на 17 век. 

Птоломей няма как да е описвал 
Каледонски лесове в Шотландия, а и 
защо да го прави, като е роден в своя 
роден лес от „Caledonian Silva” в Ма-
кедония, която на картата разбира се 
е означена като Каледония. Като дете, 
на ливадите високо над тези лесове 
Птоломей е слушал гайди, каквито там 
звучат и днес. И нека все пак отбеле-
жим, че най-ранното изображение на 
гайда в изкуството е върху каменна 
плоча намерена в останките на Хетски/
Гутски град близо до последната им 
столица Хатуса/Гатуса (1000г. пр.Хр.),-
така че гайдата  се е чувала по линия-
та (2) между Троя и Тракия хилядоле-
тия преди да се появи в Шотландия. 

Неясно и най-вече незадълбочено 
е анализирането на името Каледония, 
което има огромно историческо значе-
ние. Даден е превод през гръцки „твърд 
крак”, като се изхожда от старо-уелски 
и пра-келтски „кал”-твърд и „едо”- крак, 
като уелското „калед”, се е употребява-
ло за „твърд човек”. Правдоподобно, но 
и повърхностно. На шумерски, думата 
се разглежда като „ка-ле-до”, като „ка” 
е твърдо, но и копито, значенията тук 
са синонимни, но „КА” в превъзходно 
качество е Божествен Козел/Антилопа, 
животното(с твърди копита) символа 
на Шумерските и Гутски войни и царе, 
които са носили рогата му на корони-
те и шлемовете си. Но в сакрален сми-
съл то е символа на Царя-Отец, първия 
Шумерски Цар ДУР/ ИНДАР /ИНДАРА 
(3378-3349 пр.Хр.). В думата КаЛеДо, 
„ле” е свързваща сричка със значение 
„равнение, баланс”, от там и английско-
то „level”= подравнение, ниво, както и 
българското „летва”.  Да ви напомня 

нещо КОЛЕДА, точно така, за Шуме-
рите, Първия Цар е небесния Отец – 
КО-ЛЕ-ДА, който ръководи годишните 
празненства на Зимното Слънцестоене 
от небесата, където се носи със своя 
животински впряг, според географските 
ширини теглен от кози, антгилопи и/или 
елени. Неговото име в това му качество 
е КА-ЛЕ-ДАР, нашето коледар, но и уни-
версалното Календар, тъй-като именно 
той създава и/или получава календара. 
Ще припомним и за известната асоциа-
ция на българския Пра-Отец, Авитохол 
с елен.

Нека погледнем дясната/източ-
ната част на картата. Отново се 
връщаме към Моаб и Египет от 
където проследихме прекъснатата 
линия на изток и север. Тук тряб-
ва да отбележим, че Моаб и Еги-
пет за били заселени от Шумери-
те още в годините на Първия Цар, 
или малко след това, като оста-
ват под властта на Метрополията 
до времето на Манис-Тасу (около 
2700 пр.Хр.), след което Египет 
започва самостоятелното си съ-
ществуване с Първата династия. 
Възможно е именно около този пе-
риод да се отнасят посочените на 
картата миграции, които за това не 
особенно определено са указани 
като „от преди 1636г.пр.Хр.”, като 
конкретната година е годината на 
смъртта на библейския Джоузеф. 
Обърнете внимание на интересни-
те движения в обратна посока по 
линията Моаб-Кавказ/Иберия-Тир, 
което хронологически подсказ-
ва, възможността тези движения 
да се отнасят към най-големия 
цивилизационен колапс на Древ-
ността. 
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„МОРСКИТЕ НАРОДИ” И КОЛАПСА НА ЕВРОПЕЙСКАТА БРОНЗО-
ВАТА ЕПОХА  

Мигарациите, посочени от авторите на картата най-общо като „Пре-
ди 1636г. пр.Хр., (преди смъртта на Джузеф”), обхващат няколкото 
столетия на рзрушителни катаклизми, падане на империи и градо-
ве-държави, някои от които никога не се възстановяват. За разбира-
не значението и размера на този колапс, който е част от колапса на 
Европейската бронзова епоха, той трябва да се постави в контекста 
на демографската ситуация по това време в тази част на света. Спо-
ред „Atlas of  World Popula-tion History, Facts on File, New York, Colin 
McEvery and Richard Jones 1978” населението само на Месопотамия 
по това време е било около 2 мил. души, на фона на 27 мил. насе-
ление на целия останал свят, т.е. това е значителна концентрация на 
население, 90% от което е живеело в градове. Вероятно, според съ-
щия източник, най-глемия град в света по това време е бил Урук, с 
неговите 6 километрови стени и 80 000 население. По времето, което 
разглеждаме, което както календарно е било възприето, се определя 
от периоди на царуване, тук имаме предвид този на последния велик 
шумеро-аморитски владетел Хамураби 1810-1750.  В критичните 100 
години след Хамураби империята му загива под удари от морските на-
роди на запад и от изток, както са показани със зелената прекъсната 
линия „връщащи” се гути/кути.

С това правим едно въведение в анализа на картата на Абрахам Ор-
телиус, което ще продължим в следващите книжки. Тъй-като вече сме 
я публикували няколко пъти, очакваме Вашите анализи и мнения, които 
също бихме могли до публикуваме, ако биха представлявали достатъчен 
принос към темата.
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Представяме: Интелектуално звено „Корени“/ 
Интелектуално звено „Извори“

РАЗДЕЛЯНЕТО НА ФУНКЦИИТЕ ЖРЕЦ И ЦАР, КАКТО И 
ПОРЕДНОТО УНИЩОЖАВАНЕ НА ПАМЕТТА ЗА ДРЕВНОСТТА

Константин Каменов

Въпросът, който за първи път ще раз-
гледаме, е важен, за да обясни същ-
ността на темата ни и който е от необ-
ходимите,  за да се променят базисните 
теории, върху които се крепи част от 
традиционализма на съвременната ис-
тория. Той е преиначеният възглед за 
мястото на крито-минойската „цивили-
зация”.

По принцип, странни са необходими-
те категории, които трябва да притежа-
ва едно селище, за да бъде обявено от 
науката за град. По политически, а не 
по научни причини се появяват и сами-
те критерии за ранни градове. Всичко 
това става само за няколко десетиле-
тия през XX в. Занимаващите се с ар-
хеология се досещат, че промяната и 
натрупването им на различни конфе-
ренции и симпозиуми е като опит една 
историческа школа да стане домини-
раща над друга. Съперничеството е 
най-вече между американци, руснаци 
и англичани, или по-общо отбелязано 
Америка (САЩ) срещу Европа и СССР.

Получава се така, че критериите са 
определени въпреки всичко и пора-
ди научна не необходимост, а не чрез 
научно доказване, че те действително 
обясняват нещо. Независимо от тях 
или по-точно казано именно поради тях 
доста често археологическите експеди-
ции изпадат пред сензации. При започ-
ване на разкопки, повечето археолози, 
поради необходимостта от наличие на 
съответните критерии, предварително 

са  настроени какъв би трябвало да е 
резултатът. Даден пласт или артефакт 
често отвеждат към обяснение, от кое-
то няма логически извод, според крите-
риите и което е „въстанало като рево-
люционер” срещу традиционализма на 
тришколието.  

Следва и въпросът „АМИ СЕГА” и 
блокиране на по-нататъшна работа 
върху обекта. Статуквото е безспорно 
здраво. Историята е политическа нау-
ка и тя се крепи върху изискванията на 
крупния капитал. Всичко това подържа 
непроменяемостта на критериите в ар-
хеологията.

Именно световния капитал е отредил 
най-видна роля в ранната античност на 
елинската култура,  от чиито основи да 
тръгват характеристиките на развитие 
в културата на цяла Европа, а оттам 
на Америка, Австралия и всички други 
държави, изградили начина си на живот 
спрямо съвременния на Западна Ев-
ропа. Тъй като в античната литература 
нямаше факти за произхода на Елин-
ската култура, то бе необходимо да се 
„посочи” нейна „майка” и като свободна 
древна култура, имаща възможност да 
заеме това място, се обособи кратко 
съществувалата крито-минойска „циви-
лизация”. Нищо, че „майката” на Елада 
няма нейния ген, нито нейния вид харак-
теристики в културата, поради което от 
по-старата да бъде проследено нейното 
развитие, с частична, качествена про-
мяна, за да се преобразува в по-млада-
та. Разликата в липсващите години меж-
ду тях, които да са свързващо звено, бе 
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дарено на Троя и Микена като културна 
връзка между Минойската и Елинска-
та, а с тази трансформация съвсем се 
унищожиха понятията за исторически 
процеси, обяснени чрез археологически 
открития. Трите (общо четири)  „култури” 
нямат нито общо генетично звено, нито 
общ камък като изработка.

През десетилетия подмяна, и учени, 
и политици, и корпорации знаеха, че 
културата майка на всички изброени до 
тук култури се назовава чрез еднолекс-
емния термин – Тракийска. Кралиците 
на Холандия и Дания, които са и архе-
оложки, го споменаха на открита своя 
пресконференция, след завръщането 
си от тайната археологическа мисия в 
България: „Търсете произхода на култу-
рата на съвременна Европа не в елини-
те, а в траките!” – отбелязаха те. 

Същевременно, за да се прескочи 
официалната истина, в периода след 
обявяване на „критериите” много от ар-
хеологическите обекти, съхранени от 
различни тракийски периоди на разви-
тие, „заминаха” цялостно за СССР, а 
други само като артефакти. Това е по-
ради факта, че по-голямата част от тра-
кийската култура е развивана на бъл-
гарска територия. А България бе под 
суверенитета на СССР. Доста от обек-
тите пък бяха унищожени по два основ-
ни начина – фалшифициране и изхвър-
ляне, както и даване на предимство 
на иманярите пред археолозите. По 
този начин чужди и частни колекции се 
обогатиха, докато древната, автохтон-
на култура загуби от паметта си. Както 
отбелязахме, тези процеси на фалши-
фикация, започват съзнателно да се 
извършват още от началото на XX в. В 
България могат да се забележат през 
отношението, което следват български-
те колеги на Ганчо Ценов спрямо него. 

Това е ученият продължил научната ли-
ния на Г.С.Раковски, докато останалите 
капацитети защитават научните кон-
станти на различни чужди школи, които 
принадлежат  към официалните места 
в йерархията на фалшификацията от-
носно събитията в древността.

За да продължим със същината на 
въпроса, преминаваме към факт от 
световно значение, към който сега са 
насочени различни стратегии за уни-
щожаването му. Ще отбележим сведе-
ния от археологическите проучвания 
на Ат. Пейков, по време на разкопките 
му в царско-жреческата цитадела на 
Евмолпиада, съществувала на хълма 
Небет тепе. По време на неговите раз-
копки, които са трети по ред на този 
обект, Пейков безспорно доказва, че 
именно в Пловдив от бронзово-медна-
та епоха (медно-бронзова епоха вече 
е определен като неправилен термин, 
поради което и ние използваме по-ка-
чествения) се извършва първото в све-
та отделяне на храма от двореца. Този 
процес показва разделяне на царски-
те от жреческите функции и за първи 
път поява на две личности с различни 
специфики, отговарящи за два различ-
ни процеса – управленски и духовен. 
В Крито – минойската култура това се 
случва почти столетие по-късно. Нужно 
е да се добави, че след Пловдив раз-
делянето  на тези функции като процес 
в развитието, се открива и сред други 
градове при траките от Хинтерланда. 
Необходимо е да се отбележат някол-
ко основни факта за невъзможността 
Крито-минойската култура самостойно 
да съществува. Елементарните причи-
ни довели до фактите, странно защо, 
не се забелязват дори от учени като 
Артър Еванс:

1. На остров Крит, освен скалите, 



53

нямат необходимия потенциал, за да 
създадат културата, чрез която ги въз-
хвалява съвременния „научен” свят. 
Още Г. Георгиев и Ев. Черних показаха 
в изследванията си, че много от полз-
ваните в Египет материали от метален 
произход са произведени при траки-
те от Хинтерланда. Същото се отнася 
до Минойската култура, която дори и 
вторично да ги е взимала от Египет, то 
изготвените продукти са били изцяло  
тракийско производство.

2. Боговете, които са основни в ос-
тровната цивилизация, са отново заим-
ствани от траките, както по-късно това 
са сторили и елините, които са измени-
ли освен това функциите и същностите 
на някои от „откраднатите”  богове.

3. Основните суровини за живот, 
между които са хранителните продукти, 
също са от Хинтерланда.

4. Културните процеси при Крито-ми-
нойската цивилизация винаги закъсня-
ват, спрямо тракийската цивилизация с 
около век. Именно като пример от този 
род, който е най-важен за древността 
на една култура, е разделяне на функ-
циите цар – жрец. Според тази промяна 
тук трябва да добавим и другия важен 
извод – Пловдив е най-старият и съще-
временно централен град на тракий-
ската културна общност.

Тракийските градове са изградени це-
ленасочено в места благодатни за живот 
и предлагащи възможност за създаване 
на по-голям културен регион.

Като мегалитно за времето си и велико 
изключение е Пловдив. Първо, изцяло 
гористата местност, обхващаща голям 
регион, е била внимателно изследвана. 
Най-вероятно поради енергийната сила 
на земята около хълмовете, мащабен 
терен е прочистен от букови и частич-
но дъбови гори. След това са изградени 

няколко малки селища, тип квартали, с 
център хълмовете на днешния град.

Нито за Варненската, нито за Кара-
новската, нито за тази от Градешница, 
нито за която и да била друга неолитна 
тракийска култура не е бил извършван 
такъв вид предварителна и мащабна 
подготовка, за да бъде изграден град 
от тракийски вид. Накратко ще отбеле-
жим част от важните характеристики на 
тракийските ранни градове. Те са малка 
форма, копие на отношенията и струк-
турните характеристики на племената, 
запазили се до появата на елинската 
прагматична мисловност. При тях няма 
градски стени. Има създадени няколко 
кваратала-селища, които са огледален 
образ на някое съзвездие. Както при съз-
вездията и в тракийските градове има 
център на управление, който изпълнява 
ролята на малко слънце. Структурата 
на най-древния Пулпудева е въз осно-
вата на десет селища-квартали, като 
управленския център е в Евмолпиада, 
базирана на Небет тепе, в специално 
изградена цитадела. Тъй като градът е 
без стени, стените открити в цитаделата 
са част от царско-жреческия комплекс, 
който в един момент, вътре в себе си се 
разделя на царски и жречески.

Както цялата тракийска култура и на-
родност, тракийските градове функцио-
нират като самостойни, но са и обеди-
нени, под модела на Пулпудева, чиито 
елементи накратко фиксирахме. Центъ-
рът на управление не е тираничен, нито 
демократичен, а е с духовни функции и 
както посочихме - огледални на небе-
то. В Пулпудева съществуват и сели-
ща-квартали като Каменица, Родопиа-
да, Хераклиада, Орфида, Евмолпиада 
и т.н.

Необходимо е да насочим внима-
нието и към вида на изградения ком-



Книжка 43 – 44 / 2020

54

плекс-цитадела, а поради това ще отбе-
лежим накратко някои сведения открити 
по време на различни етапи от разко-
паване на обекта. През 1938г. при дей-
ността на Д. Цончев, артефактите от 
неговите проучвания са добре описани 
и съхранени в АМ – Пловдив. Научнопо-
пулярното информиране, свързано със 
сведенията за тези разкопки оставя В. 
Пеев в „Градъ Пловдивъ минало и на-
стояще” част I, 1941г. От описанието, за 
нашата тема, важни са сведенията за 
циклопския градеж, чрез който е напра-
вен дворецът-храм (цитадела). Цончев 
отбелязва, че стената е с ширина 2,50 м. 
Тъй като не е запазен в цялост, пълна-
та височина не се знае. Освен това, при 
първите разкопки стените не са били 
сондирани, за да се проучат основите 
им. Все пак Пеев публикува снимка, на 
която, според големината на камъните и 
брой редове,  се отчита, че височината 
на една от стените е поне 3,50 м. Сами-
ят Цончев отбелязва, че най-добре е за-
пазена циклопската северна стена, коя-
то не е към двореца, а към крепостната 
стена на цитаделата, според него. Той 
описва периода й като Крито-минойски. 
С откритията през 90 години на миналия 
век се оказа, че градежът е поне от IV-то 
хил. пр. Хр. От последното твърдение се 
изведе хипотезата, че Минойската кул-
тура е дъщерна на тракийската, както 
вече отбелязахме. Археолози работили 
на обекта, но и други, занимаващи се 
със същия период, много умело доказ-
ваха този възглед, но не смееха да го 
напишат.

Факт е също,  че за разлика от другите 
стени в древния град, северната е един-
ствената, където не са открити елементи 
на надграждане. Има и друга важна под-
робност, която също не се споменава и 
между археолозите. Градските стени на 

Пловдив, както и на всички други тра-
кийски градове, започват да се изграж-
дат едва през II-то хил. пр. Хр. Това бе и 
един от критериите, който „световната” 
наука наложи, за да даде предимство 
на Крито-минойската, Микенската и Тро-
янската цивилизации пред тракийската, 
независимо, че този факт по-скоро по-
казва ненужността на градски стени в 
тогавашния свят на най-развитата в от-
белязания период култура. Циклопският 
градеж на цитаделата в Пловдив е кон-
центриран върху малко пространство, 
като е фиксирал параметрите на храм, 
след като културата на Евмолпиада е 
издигната на едно духовно ниво над ос-
таналите тракийски градове. Центърът 
на жреческата ритуалистика по-рано е 
бил въведен в Пулпудева като цяло от 
някой духовен център поместен в пла-
нински регион. По тази причина се е на-
ложило и обособяването на цитадела. 
Има период, след разделянето на функ-
циите цар-жрец, в който за известно 
време съществуват две светилищни съ-
оръжения. Едното е кръгло глинено, за 
което Ат. Пейков, пише: „…митологията 
на много народи се съизмерва с една от 
пространствените зони на космическия 
модел.” 

Сравнителния анализ, чрез датиране, 
според категоризиране на периодите, 
чрез група от открити ценности-арте-
факти обърква археолозите. И при тези 
обстоятелства те не се осмеляват да 
върнат датировките с още две хиляди 
години. Все пак от записките на изсле-
дователя се забелязва, че това е мина-
ло през мислите му. Както сочат проуч-
ванията на ИЗ „Корени” според цялата, 
прегледана фактология и описаните 
артефакти, храмът е съществувал още 
от времето неолит – енеолит. Пейков 
е записал за кръглото глинено съоръ-
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жение:„Именно кръгът като символ на 
царската власт в Елам, богинята Ищар 
поднася на Ашурбанипал – царят на 
държавата Лулу.” Чрез тази логика, той 
приема възгледа, че съоръжението е за 
царски ритуал.

Според проучвания на ИЗ „Корени” 
обаче, извършени в 1992г., културата в 
Елам е пренесена от траки от хинтер-
ланда още през неолита. 

Този култов, затворен със стени,  цен-
тър е открит едва при  третите археоло-
гически разкопки, продължили от 1974 
до 1985 г.г. Второто съоръжение е под 
формата на четиристенна пресечена 
пирамида с двойни квадрати по всички 
старини, както и с двоен кръг в центъ-
ра на пирамидата, в които кръгове е и 
символът на кръстосана двойна тракий-
ска брадва. В отворът на центъра се е 
поставял специален репер, който вече 
липсва. От една страна символът на 
кръстосана двойна брадва показва кон-
центрация на царската власт, най-веро-
ятно като място, което е заемало по-ви-
сша йерархия в тракийския бездържавен 
свят. По този начин се оказва, че пира-
мидата е царското съоръжение, докато 
кръглото е било основно култово място 
в жреческата част на постройката.

През хилядолетията съществуване за 
Пловдив са се водили най-много битки, 
спрямо останалите български градове, 
поради факта, че той често е бил меж-
динно, свързващо звено на различни 
култури и държави. Така например през 
Средновековието, той влиза ту в рамки-
те на България, ту в Никея, ту в Латин-
ската империя, Епирското деспотство 
и т.н. Насочваме вниманието към този 
факт, за да отбележим по-важния – до 
1999г. северната, която е външна, сте-
на от циклопския градеж е достигала 
близо 4 реда надграждане. Пловдив-

ския циклопски градеж представлява 
две успоредни, вертикално издигнати 
стени, между които има пасаж от на-
трошени камъни. Всичко е без спойки, 
поради което носи названието циклоп-
ски. Камъните са изключително големи 
и необработени, като за направата им 
са използвани скали от тепетата на гар-
да. Натрошените камъни между двете 
успоредни стени играят ролята на спой-
ка, а същевременно поемат топлинните 
аномалии и земетръсните вълни. Неза-
висимо от войните и многото битки край 
тези стени, те са се запазили, благода-
рение на качествения градеж и техно-
логията, чрез която са били направени.

По злостна или предизвестена тра-
диция, циклопският градеж бе „сма-
лен” само за няколко години от посо-
чената височина до размерите на един 
ред градеж. К. Кисьов, директор на АМ 
– Пловдив отбеляза, че това е дело на 
тези, които шарат камъните със спре-
йове. Странно, но през хилядолетията 
съществуване на тази стена, когато за 
Пловдив са се водили изключително 
много войни, този паметник на древ-
ността почти е запазил реалната си 
височина на подлаганата най-много 
на военни удари стена, а сега, само 
за няколко години, деца бутнаха мега-
литния градеж. Освен това елементи-
те (огромни камъни) по отделно нямат 
музейна стойност, а те липсват на мяс-
тото, където са били съборени, незави-
симо, че и тежкотонажен кран трудно 
ги повдига. Голямата стойност от раз-
рушаването на циклопския градеж се 
измества отново към единичните ма-
ломерни паметници на остров Крит, 
защото те „традиционно” се възраждат 
във финансово ценни, а целият район  
отново става един от откритите музеи 
на човечеството.
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В настоящето изследване се спряхме 
на специфичен културологичен модел, 
определящ характерните особености при 
завръщането на (прото-) българите към 
Европа Необходимо бе да проследим до-
къде в Стария континент се е пренесъл 
древният им ген и кои европейски народ-
ности е създал.

Започваме от II в.пр.Хр., когато  хун-
ну разбиват масагетите, а последните се 
преселват на запад от Памир, в района 
на Бактриана. Тези земи биват прекалено 
населени. Под термина сармати, част от 
масагетите се заселват в северен Кавказ. 
През същото време останалите масагети 
воюват със саките, които са изтласкани в 
Согдиана. Това предизвиква част от пле-
мето обитавало тези земи да се пресели 
край Северното Причерноморие. В Сред-
на Азия през разглеждания период има 
смесване на родствени (прото-) български 
племена. Античните автори ги отбелязват 
с етнонимното прозвище тохари.

Промяната в ландшафта и клима-
та през предхристиянската античност 
предизвиква много от средноазиатските 
(прото-) българи да се преселят в Европа.

Тук ще разгледаме моделите, по които 
се консолидират и самоназовават в но-
вите си земи тези племена. Те са от типа 
“Свещено име”.

Териториите на Северното Причерно-
морие около новата ера са обитавани от 
(прото-) траките кимери. В Северен Кав-
каз се поселват масагети и хун-ну племе-
на от района на Тарим. Първите се поя-
вяват с етнонима сармати, а вторите като 
хайландури.Част от следващата голяма 
група, изселила се от Имеон, също се ус-
тановява в тези земи. Това са барсилите, 
назовали се така по името на своя вожд 

Барсил. Като вид държава, територията 
им е наречена Барзалия. От друга стра-
на, като географски район, същата земя 
е позната под топонима (Първа) Сарма-
тия. След изследването на други подобни 
модели, реализирали се при преселение, 
се налага хипотезата, че име на държава 
се наслагва от племе, приело етнонима 
си по името на своя принц. Новите епо-
ними са възприети на по-високо ниво в 
йерархията на почит, спрямо по-древните 
названия. Тези, които носят ранни корени, 
името на племето им се наслагват като 
различни форми топоними.

Масово е преселението на малките 
(прото-) български племена уари и хуни 
от източен Урал до Северното Причер-
номорие. Към тях се присъединяват и 
изселващи се от Средна Азия други (про-
то-) българи. Така се оформят две големи 
обединения от племенни групи. Тъй като 
принц Уар е бил по-старият от Хун, уарите 
(=псевдо аварите) е трябвало да получат 
юредическа доминанта над събратята си 
– европейските хуни. Около вторите оба-
че се консолидират повече преселили се 
племенни групи и фактически доминанта-
та става тяхна.

От района на Имеон до Сверното При-
черноморие се изселва още една голяма 
(прото-) българска общност. Тя е водена 
от князете-братя Булгар и Хазар и по тех-
ните имена епонимите на племената са 
булгари и хазари. В земите на хуните те 
са приети и по-името на по-големия брат 
новата им конфедеративна държава се 
появява като България.

Други важни параметри от разглежда-
ния модел може да се опишат чрез тер-
мина за преселение от разглеждания вид, 
познат като “Ver Sacrum”.    

МОДЕЛИТЕ НА (ПРОТО- ) БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕСЕЛЕНИЯ ОТ 
СРЕДНА АЗИЯ КЪМ ЕВРОПА



57

„Според разказа на Прокопий Кеса-
рийски, явно предаващ народна легенда, 
респ. мит, обитаващите в този район хуни, 
наричани кимерийци, имали цар с два-
ма сина. След смъртта на баща си, при 
лов, братята Утигур и Кутригур, както се 
именували синовете на този неназован 
цар, последвали една хвърлила се във 
водата на оттока сърна и така разбрали, 
че прехвърлянето на другия бряг е въз-
можно.(…) Утигур се върнал обратно и 
останал в роди¬ната си, докато Кутригур 
повел своите хора на преселение отвъд 
оттока. Съответно поданиците на единия 
и на другия брат приели имената утигури 
и кутригури. Тъй като Прокопий определе-
но представя двата етникона като обозна-
че¬ния на частите на една първоначално 
цялостна общност, то следва да се поста-
ви въпроса за природата на тези части и 
по силата на какъв механизъм те стават 
основа за формирането на два различни 
етноса.(…) този разказ спада към митоло-
гич¬ните  разкази за преселение от типа 
Ver Sacrum (букв.: „свещена пролет“)(…) 
Трябва да се отбележи във връзка с това 
още, че в случая с (древно-) българската 
легенда редом с указанието за животното 
водач се запазва и названието, отразява-
що ликантропичния облик на юношески-
те Männerbünde, формиращи преселни-
ческия колектив. В някои повествувания 
от този тип животното водач е всъщност 
зооморфно превъплъщение на бъдещия 
брачен партньор.” (Ст. Йорданов, „Оби-
чаят „Свещена пролет” у прабългари-
те и механизмът на преселенията им в 
Северното Причерноморие и на Балка-
ните”)

Стефан Йорданов причислява раз-
гледания обичай към италийските.  “Ver 
Sacrum” обаче е съхранил корените си от 
неолитната култура на (прото-) тратките. 
(Прото-) българите го запазват и в Сред-
на Азия, а текстовете за него се появяват 

едва в Античността.
„Италийският обичай бил изграден от 

няколко ритуално-митологични компле-
кса, чийто механизъм се задвижвал пе-
риодично, в определени празнични дни, 
обикновено на Новогодишния празник, ко-
гато след зрелостните инициации юно¬-
шите напускали родния социум и отпъту-
вали от територията му в търсене на нова 
родина и местопоселване. Според налич-
ните изворови данни този тип миграции се 
осъществявал по следния начин: При го-
леми бедствия колективите на тези наро-
ди посвещавали на боговете всички деца 
и всички до¬машни животни, които щели 
да се родят през годината. Но докато през 
пролетта животните били жертвувани, то 
по „хуманни съображения“, както твърди 
граматикът Фест (Fest., De verb., XIX, 379, 
s. V. Ver Sacrum), подлежащите на жерт-
воприношение (sic!) девойки и юноши не 
били убивани, а трябвало след постигане 
на пълнолетие да напуснат страната. Оти-
ващите си младежи трябвало също така 
да отвоюват нови обиталища. Според 
Дионисий Халикарнаски юношите зами-
навали въоръжени (öπλοις κοσμήσάντες), 
което според нас оз¬начава, че те пона-
чало представлявали някакво въоръжено 
формирование, каквито били юношески-
те Männerbünde. Както се вижда, карти-
ната на този тип преселения в наличните 
изворови данни (срв. още: Рln., Nat. hist., 
III, 110; Strab., Georg., V, 4, 2; V, 4, 3; OVID., 
Fast., III, 95; Verg., Аеn., VII, 750) явно се 
опира върху една подложена на наивно-
рационалистично тълкуване древна ми-
тологична основа, в която се съдържал 
соционормативният модел на ритуалното 
поведение при зрелостните инициации и 
при следващите ги митологизирани и ри-
туализирани социогонични актове. (…)

Така например античният автор е кате-
горизирал основните персонажи в повест-
вуванието-епонимните герои Утигур и Ку-



Книжка 43 – 44 / 2020

58

тригур — именно като младежи, което за 
нашия анализ е твърде важно. Тази тяхна 
категоризация говори също както в случая 
с италийската практика на преселения 
през т. нар. „Свещена пролет“ за принад-
лежността им към възрастовата степен 
на юношеството. Изглежда и тук пресел-
ващите се били доскорошните юноши на 
социалния колектив, който ги излъчвал в 
миграция като негов демографски изли-
шък. Утигур и Кутригур са представени от 
Прокопий като братя — синове на киме-
рийския владетел, т.е. като принадлежа-
щи към един и същ социум — независимо 
от факта, че впоследствие те ще станат 
родоначалници на различни етнични ко-
лективи от родово-племенен тип. Ако се 
обърне внимание също така и на факта, 
че според  разказа на легендата едини-
ят епонимен герой — Утигур — останал 
в старите обиталища, а другият — Кутри-
гур, повел преселение далеч от тези ста-
ри обиталища, може да се приеме също 
така, че става дума изглежда не просто за 
преселение „Свещена пролет“, но за него-
ва разновидност от типа на минората.

Миноратът, обстойно изследван от Дж. 
Фрейзър, има също и свои историко-ет-
нографски варианти, демонстриращи 
връзката му с функционирането на пър-
вобитната полово-възрастова организа-
ция.”(Ст. Йорданов, „Обичаят „Свещена 
пролет” у прабългарите и механизмът 
на преселенията им в Северното При-
черноморие и на Балканите”).

По изследванията на О. Шрадер, 
Адолф Пикте, но най-вече Ив. Добрев и 
Ст. Йорданов делението на утигури и ку-
тригури е типичното за предците ни ду-
ално-фрактално устройство. Според тези 
учени при разгледаните разселвания тези 
племена се делят на вътрешни бълга-
ри (=хазари, кутригури, хуни и др.), кои-
то са наричани черни и външни българи 
(=булгари, кутригури, хуни и др.), които са 

сребърни. Сред последните се появява и 
подплмето оногондури (=уногондури; ху-
ногондури). 

(Прото-) българското влияние върху 
Западна Европа е най-всеобхватно, след 
преселения от Средна Азия. Няколко хи-
лядолетия преди Христа започват перио-
дични техни преселения тип Generator 
Sacrum “Свещен родител”  към тази част 
на Европа. Между тези племена има уче-
ниците, познати от древните извори със 
санскритския термин келти. Те са от (про-
то-) тракийските племена и, когато първо-
начално напускат Балканите, изселвайки 
се на изток, племето, което се отделя от 
тях и остава по старите си местоживелища 
е галите. Не е доказано все още дали кел-
тите са ученици още от Тракия, дали това 
е семантика на името им едва в Средна 
Азия или е второстепенно значение в ет-
нонима им. И в други изследвания сме от-
белязвали, че българите преди Христа не 
са народност, а мисловност, вид култура 
от еднородни (прото-) тракийски племе-
на.Смисълът в живота им е насочен към 
духовното извисяване на хората и приоб-
щаването им към Бога. Затова можем да 
кажем, че и келтите, като част от (прото-) 
българската група, са подготвени да раз-
насят познанието за Бога. В основата си 
те трасират пътя за по-лесно приемане на 
християнството, като пренасят идеите, за-
кодирани в неизопачения БЕХТ ЗАВЕТ (= 
Стар завет), който не се е различавал от 
Христовото учение. В легендарната келт-
ска книга “Cath Maighe Tured“ (Битката 
при Маг Турд, позната ни от по-късния 
препис, направен през XVIв.) са предста-
вени първите келтски божества, които са 
наложени и върху митологичните възгле-
ди на местното население от Британски-
те острови. Най-почитаното от тях е Фир 
Болг (хора на Болг), което не е Бог, а (про-
то-) българска духовна общност - Болги, 
която, както и Один, е обожествена. На-
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всякъде той е боготворен като създател 
на ирландските келти. Неговта майка Бриг 
(от (прото-) българското племе бриги), из-
вестна и като Бригита, Бриган и Бриган-
тия, е почитана при всички народи, консо-
лидирани от келтите.

След Троянската война, прогонени от 
местоживелищата си, ахейски племена 
на (прото-) траките, заселват Британските 
острови. Първата голяма група е от мир-
мидоните, които на островите се появяват 
с прозвището Фир Болг ( Фър Болг). По-
грешно е становището чрез лингвистични 
тълкувания на името, неговото значение 
да се поднася като Торбаланите. Това 
са хора – типични земеделци (какъвто е 
бил и Ахил), облагородили първо земите 
на днешна Англия, а след това и на Ир-
ландия. Интерес предизвикват сведения 
на антични автори, но ние ще използва-
ме един техен интерпретатор от средните 
векове, обхванал всички гледни точки в 
една. Йоан Маллала пише за мирмидо-
ните на Ахил: „... българите, тъй наречени 
мирмидони.” В друг негов препис, както 
и на негови съвременници, текста звучи: 
„българите, някога наричани мирмидо-
ни”. Именно тези българи – мирмидони са 
фир болгите. Тъй като етнонимът ясно се 
набива на очи, само ще подчертаем, че 
първичната консонанта от която произли-
зат Б, В и Ф, е П. Това е възможно само 
при определени вокални промени. Така 
реконструирана първата част на назва-
нието в началния си вариант ще звучи 
Пер=царствен. Семантиката на Фир Болг 
е царските мъдреци. След тях се заселва 
Племето на Дану (хората на Дану). Те ид-
ват от същите земи, като според Джералд 
Хокинс и Джон Уайт, племената са от 
островите на Егейско море. Според све-
дението те са траки – пеласги. Миранда 
Грийн пък твърди, че са митични племе-
на, също както фир болг и фоморите. На-
шите изследвания показаха, че Племето 

на Дану е от същинска Тракия. Терминът 
Дану е сакрален при тази група (прото-) 
траки и означава Божествен. Използва се 
обаче само за назоваване на големи реки. 
Тяхната божественост е в зависимост от 
лунния култ, тъй като реките се свързват 
с напояването. Така следващата (прото-) 
тракийска група появила се на Британ-
ските острови носи цялата митология на 
преданглийските и първични ирландски 
племена.

В тази част не може да не споменем 
отново за преселението тип “Свещен ро-
дител” на (прото-) български групи племе-
на от Средна Азия (държавата Балхара) 
в Скандинавието. Те са водени от княз 
(принц) Один (Вотан). Той оставил Валха-
ла  да бъде управлявана от синовете му. 
След това се заселил в Скандинавието 
и въвел нова култура и познание за Бога 
сред автохтонните племена. Впослед-
ствие е обожествен. И тъй като Один е 
бил преди това владетел на Балхара ще 
добавим, че в скандинавските диалекти 
от неговия период, названието на споме-
натото владение може да  придобие фор-
мата Валхала (Б>В, Р>Л - познати проме-
ни във всички (прото-) тракийски езици). 
Один носи (прото-) българско познание 
за Господ - Бог, което е много по-пълно от 
това на примитивните аборигенни сканди-
навци. Той им оставя и (прото-) българска 
руническа писменост, както и много въве-
дения в прагматичния живот, между които 
най-силно влияние оказват корабострое-
нето и корабоплаването. 

Другата общност от (прото-) български 
племена, която води преселение на За-
пад около новата ера, са белгите.От тях 
възниква и названието на днешната дър-
жава Белгия, където се установява по-го-
лямата част от тази група.

 За да приключим въпроса с (прото-) 
българите келти и техните пресеения тип 
“Свещен родител”,ще разгледаме  още 
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една от водещите им духовни групи от 
подплемена - Болгите. Името им, както по 
традиция се придобива сред (прото-)бъл-
гарите, е на принца им Болг, по-големият 
брат на Брен (Брем, в други варианти). 
Според йеросхимонах Спиридон  в него-
вата „История во кратце о болгарско 
народе славенском“(от1792г.), (древно-) 
българската песен „БОГ СЕ РОДИ КОЛЕ-
ДО“ е всъщност „Болг се роди, Коладе“.
Тъй като това събитие е станало на съща-
та дата (но няколко века по-рано), на която 
е роден Йешуа (Иисус)(25 декември) , се 
е получило уподобяване на  празниците. 
Колад е бил тираничен владетел, чиято аг-
ресивност спрямо хората се е проявявала 
поради факта, че не е можел да се сдобие 
с потомство. Най-важната цел на всички 
(прото-) българи е била да имат собствен 
син. Чрез децата те са се сдобивали с 
ученици (=келти; санскр.ез.). Тъй като те 
не са притежавали роби, то наличието на 
повече деца в семейството е било жизне-
но необходимо, защото са помагали в до-
машните задължения . По-важната отго-
ворност на учениците е, след като бъдат 
обучени, да разнасят сред другите племе-
на познанието за Бога. Посочените причи-
ни променят Колад. Когато се ражда Болг 
неговото благородство ( както при всички 
българи ) се възвръща. Той дава голямо 
угощение за целия народ, но рождението 
на Болг се запомня сред хората повече с 
песните, хората и веселието. Това съби-
тие е като предзнаменование за идване-
то на самия Христос. По името на Болг 
е кръстено цялото племе, което повежда 
учениците (келтите) към просветителска-
та им мисия на Запад. По-късно малкият 
брат на Болг, Брен се преселва със своето 
племе в Средна Европа. По неговото име 
е наречена столицата на днешна Швейца-
рия – Берн.

Разгледаните по-горе няколко преселе-
ния към Западна Европа са също и моде-

ли Ver Sacrum.
Феноменът на мащабното завръщане 

на (прото-) българските племена е познат 
в науката като голямото преселение на 
народите. Будиската група започва дви-
жение по пътя на махалото, първо чрез 
масагетите ІV – І век пр.н.е. При отделя-
нето им от Азия и заселването им в се-
верен Кавказ, групата се преименува на 
сармати. Когато част от тях заедно с ки-
мери и с траки от Мала Азия се заселват 
край днешна Балтика, от ІІІ – І век пр.н.е., 
това място е наречено Втора Сарматия, 
Сарматски океан, а заливът – Венетски. 
Първите сармати край Кавказ след разде-
лянето на две приемат названието алани.

  В “Лiтопис Гадяцького полковни-
ка Григорiя Грабянки”, завършен през 
1710г. се   разказва историята на Полша, 
както и на полския народ от времето на 
Ной до написването на хрониката. От него 
се разбира, че поляците се считат за по-
томци на най-големия Йафетов син Гомер 
или потомци кимерови.  Става ясно, че ки-
мерите заселили земите от Черно море до 
Швеция включително, като са взели дей-
но участие при сформирането на всички 
народи из тази територия. На пръв поглед 
доста странни твърдения. Но всички пол-
ски сведения се потвърждават и дори се 
обогатяват с допълнително информация 
от намерената от нашето звено литовска 
“Кроника початку и назвиску Литвы, и 
о кнзех литовскихъ, и о дђлахь ихь, из 
сториков полскихь и рускихъ собран-
ная през того жь иеромонаха Феодосия 
Сафоновича, игумена Михаилского зо-
лотоверхого, Киевского року 1673”. 

В “Бехистунския надпис” в единия език, 
в който е дадено името кимери (=гима-
раи), в другия език съответства името на 
племето саки (=ашгузаи). Саките от своя 
страна са сред (прото-) българския сред-
ноазиатски клон, който дори влияе върху 
създаването на тюрките. 
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Когато групата на българите-хайланду-
ри, се завръща от Кушанската държава, 
част от нея се заселва край северното 
Причерноморие, друга нейна група про-
дължава заедно с кимерите на Запад. По 
пътя си кимбрите се отделят от кимерите 
и, заселвайки се в Алпите стават осно-
ва на бъдещата швейцарска народност. 
Кимбрите, продължаващи на Запад се 
заселват на Британските острови и съз-
дават уелската народност. Хайлендрите 
продължават още на Север и са една от 
двете групи формирали шотландците. 
Цялостно кимерите достигат до Испания, 
пренасяйки по пътя си свещения термин 
Иберия (Хиберния). Първата Иберия е 
била в днешния Кавказ. Втората с това 
име е Албания, а сегашният Иберийски 
полуостров е територията на Испания и 
Португалия. Хиберния е древното име на 
Шотландия, което жителите й използват 
и до днес. Повече от половината фами-
лии в Португалия са Гимараиш, което на 
един от използваните (прото-) български 
езици в Средна Азия, както и при киме-
рите, се превежда – Кимерови. В Бълга-
рия в няколко района все още се срещат 
местности с название Кимера. Друго голя-
мо завръщане от Средна Азия е това на 
(прото-) българското племе бавари и дру-
ги. Това са част от германци, белгийци, 
французи, испанци, ирландци. Както пи-
шат средновековните автори Айнхард и 
Фридигер, княз Балгер поселва баварите 
в едноименната днес германска област. 
През една мрачна нощ франкският крал 
Дагоберт избива почти всички от тях, като 
само малка група се спасява при българи-
те на Алцек в днешна северна Италия. По 
този начин в Германия изчезва арийското 
потекло. 

След като фиксирахме най-важните 
преселения и разгледахме моделите, кои-
то ги движат, то за финал ще се спрем от-
ново на две от най-важните, за да видим 

как те са в основата на европейската Бъл-
гаря.  

От арийското владение Согдиана се из-
селва главното племе, което заема Крим, 
след което в античните и средновековни 
текстове полуостровът е отбелязван като 
Оногурско епископство с централен град 
Согд. 

„(…) трима братя от Вътрешна Скития, 
които водеха със себе си 30 хиляди скити 
присигнаха след един поход от шестде-
сет и пет дни, преминавайки през бродо-
вете отсам планината Имаон…Когато те 
стигнаха до границите на Ромеите един 
от тях, взе десет хиляди мъже, отдели се 
от своите братя и премина през Танаис 
в посока към Данубис(…) другите двама 
братя –дойдоха до земята на Аланите, 
която се знае като Берзилия,…Българите 
и Пугурите, които изградиха жилищата, 
по-рано бяха християни.Когато чужд на-
род завладя тези земи, бяха познати по 
името на по-стария брат, наречен Каза-
риг.” („Златарски, В. ст.; ”Известието на 
Михаил Сирийски за преселението на 
българите”)

„По това време тръгнаха от Вътреш-
на Скития  трима братя с 30 хиляди ски-
ти.И те идваха…И когато те стигнаха до 
границите на Ромайе, един от тях, чието 
име беше Булгарис, взе 10 кораба и пре-
мина през река Танаис и се установи на 
стан между реките Танаис и Данубир…
въпреки, че те бяха Скити, Ромайе ги на-
ричаха Българи. Тогава тези двама дру-
ги братя стигнаха до страна Алан, която 
е Барсалия... Те (Българите и Пугурите) 
бяха преди християни, а сега са нарича-
ни Казарайе по името на най- възрастния 
брат…”(“The Chronografy of Gregory 
Abu’l-Faraj…commonly known as Bar 
Hebraeus, 1225-1286”)

Средновековните автори предлагат ос-
новното сведение, че от планината Имаус 
се изселват българи (І век пр.н.е. – І век), 
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чиито двама князе носят имената Булгар 
и Хазар. След установяването им северно 
от Черно море те започват да управляват 
като отделни владетели своите подплеме-
на. Така по името на предводителите си 
източностоящото племе се преименува 
на булгари, а отседналите на запад са ха-
зари, но и двете групи са българи. Досега 
в историографията се разглеждаше вер-
сията, че планината Имаус е Памир. Го-
ляма е вероятността обаче това да е Има-
ус в Мала Азия (която до преди няколко 
века бе автономното българско владение, 
в сърцето на Турциия), известно с името 
Коня. Тъй като Имаус, след преселението 
на тези българи, се свързва с Хипийските 
планини (известни като Конските плани-
ни), където е новото местожителство, то 
можем да приемем, че преселението от 
Мала Азия е по-вероятно, отколкото от 
Памир. Това е последното преселение, 
след което започва формирането на ев-
ропейската Българска държава. През І век 
племената булгар, хайлендър, хонугон-
дур, оногур и други български групи, при-
емат християнството от апостол Андрей. 
От своя страна българите хазари остават 
старозаветници. Независимо, че има и 
преселили се племена от Средна Азия, 
които са с друга вяра, всички те се консо-
лидират и през ІІ век Канасувиги Авитохол 
създава Първата европейска Българска 
държава. Две са годините, според най-до-
брите изследователи – Георги Кръстев, 
Йордан Вълчев, Петър Петров и дру-
ги, когато се е случило това. Независимо 
дали е 153 г. или 165 г. то държавнотвор-
ческият акт е налице и днешна България 
е призната като държава. Когато през VІІ 
век става битката предимно между хаза-
ри и хонугондури, тя е изключително на 
верска основа, а не война между отделни 
народи (държави). Канасувиги Исперих 
(Аспарух) запазва западната половина на 
държавата под свое управление, като я 

разширява на юг, завладявайки и земи от 
Балканите. Това показва, че той не създа-
ва нова държава, а само разширява пре-
делите на съществуващата вече. Затова 
е необходимо вече да се приеме позиция-
та, че Дунавска България е продължение 
на Авитохолова, а не нова държава. След 
разгледаната битка възникват още шест 
държави с български ген, като повечето 
от тях се назовават България – Котраго-
ва (Волжка), Черна (около днешен Киев), 
Куберова (днешна Македония), Алцекова 
(първоначално Бавария, след това се-
верна Италия), Хазария (днешна източна 
Украйна и северен Кавказ) и Вътрешна 
България (между Хазария и Авитохолова) 
с кратък период на съществуване. Све-
дения за тях се съдържат в „Елински и 
римски летописец” (частта наречена 
„Именник на българските князе”), бъл-
гарския летопис „Сказание за дъщерята 
на хана”, записан от Микаил Бащу ибн 
Шамс Тебир (ІХ век), византийски хрони-
ки („Византийски топарх”, Х век), отбе-
лязаните вече две литовски, арменската 
география „Ашхарацуиц”, арабски авто-
ри – Ибн Фадлан (ІХ век), Абу Ал Гарнати 
и в други текстове.

Чрез ген и култура (прото-) българите, 
бидейки преди това (прото-) траки, създа-
ват всички, съществуващи днес важни ге-
нетични  връзки между народите. 
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БОЖЕСТВЕНИТЕ ПЕЛАСГИ
/Прото-Траките/

  Варта Корисян – МЕОНЛИН

В последно време се чуват все 
по-чести апели с пожелателен тон, 
Наука и Религия да си подадат  ръце 
в името на човешкия прогрес, което 
е несериозно, защото тогава живо-
тът на Земята би се влошил още по-
вече. Съвременната, стигнала дъно-
то на материализма наука, базирана 
на „маймунската теория на Дарвин”, 
трябва да стои колкото се може по-да-
леч от една институция, която вместо 
да извисява духа на хората, се е от-
дала на неудържимото трупане на 
влияние и пари, с което се занимават 
от векове почти всички официални 

световни религии, воглаве с Католи-
цизма, Православието и Мохамедан-
ството. В този смисъл, ако Науката е 
решила наистина да се реформира, 
най-добре би било да подаде ръка 
на ненавистната й Езотерика, която 
единствена пази древните Ключове 
към нашето Минало. Въпреки всички 
усилия, не може да бъдат заглушени 
посланията на ТЕОСОФИЯТА на Еле-
на Блаватска, АНТРОПОСОФИЯТА 
на д-р Рудолф Щайнер, възкресената 
след седем столетия от Макс Хейндел 
„КОСМОГОНИЯ НА РОЗЕНКРОЙЦЕ-
РИТЕ” и няма как да не се имат пред-
вид почти непознатите на европейците 
„МАХА БХАРАТА” и „ВЕДИТЕ”/”Знани-
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ята”!/. Във всички тях човешките раси 
фигурират като Златната – „Крита”, 
Сребърната - „Трита”, Медната – „Два-
пара” и Желязната – „Кали” юга. По 
абсолютно същият начин ги е подре-
дил в своята „ТЕОГОНИЯ” великият 
Посветен Хезиод – „Златното”, „Сре-
бърното”, „Медното” и „Желязно” по-
коление, като между последните две 
е вмъкнал и „ГЕРОИТЕ” – междин-
ната раса, която възниква при тях-
ното застъпване. За расите пише и 
в древноиранската „ЗЕНДА ВЕСТА” 
/”Живото Знание”/ и ги споменава в 
„БЕСЕДИ-те” си Учителя БЕИНСА 
ДУНО /д-р Петър Дънов/. Проследено 
е и  възникването на живота на наша-
та планета от чиста енергия и плавно-
то развитие на СПИРАЛАТА НА ЕВО-
ЛЮЦИЯТА, продължаваща и в наши 
дни. Не може да се говори за ИСТО-
РИЯ без, макар и беглото, познание 
за четирите предходни човешки РАСИ 
- „Четирите угаснали Слънца” на Ма-
ите и очакваното от тях „Пето Слън-
це”, което съответства на нашата пета 
- БЯЛА раса и съответните им КУЛТУ-
РИ. На техните физически особености 
и ареал на действие, но най-вече – на 
задачите, които е трябвало да разре-
ши всяка от тях, за да върви НАПРЕД 
цялото човечество! Прехода от Ле-
мурийската към Атлантската цивили-
зация е осъществен от междинната 
раса на ЛЕМУРО-АТЛАНТИТЕ, а кога-
то Атлантида вече е изиграла своята 
роля и е трябвало да „предаде Щафе-
тата” на АРийците - представителите 
на нашата раса, на Земята се появя-
ват въпросните „Герои”, известни още 
и като „Морските народи”, на които е 
посветен този доклад и бъдещата ми 
едноименна книга. Всичко казано до-
тук се потвърждава и от „Библията”, 

която, що-годе, е най-познатото на 
европейците езотерично четиво, въ-
преки доста неточните тълкувания на 
нейните кодове и персонажи. От нея 
знаем за „оцелелият от Потопа за-
ради своята Праведност” Патриарх 
НОЙ и тримата му „Синове”, от които 
най-големият ХАМ символизира пър-
вата - „Черна” човешка раса, вторият 
– ШЕМ/СИМ – на „Червената”, докато 
ние „Бледоликите” вече сме потомци 
на най-малкият - ИАФЕТ. По тази тема 
доста подробна са писали и нашите 
„доморасли” историци Паисий – Хи-
лендарски и Поп Йовчо от Трявна. 

Не може да се говори за липса на 
писмени сведения за Атлантите, дори 
защото в Приказките на всички народи 
се споменава за някогашните ВЕЛИ-
КАНИ. Това са митологичните ГИГАН-
ТИ, ТИТАНИ и ЦИКЛОПИ и библей-
ските „АНАКОВИ СИНОВЕ”, ЕМИМИ, 
които българите са наричали ЖИДО-
ВЕ. Тяхна емблема е и легендарният 
цар НИМРУД, сочен като създателят 
на всички МЕГА-литни обекти в Мала 
Азия – Баалбекската платформа, на-
поителните системи на междуречието 
и множеството Пирамиди в този ра-
йон. Но, тези обекти ги има из целия 
древен свят и те маркират „Десетте 
провинции на Атлантида”, каквито са 
били Египет, съседните Либия и Ети-
опия, Иберия, Апенините, тези по за-
падното крайбрежие на двете Америки 
и не на последно място - средиземно-
морското и черноморско крайбрежие 
на Балканите. А у нас мегалити „дал 
Бог”! Лошото е, че никой не гледа на 
тях като на паметници на предходна-
та раса, защото „официалната наука” 
не се и опитва да проникне по-назад 
от библейските „шест хилядолетия”, 
което е базистна грешка, защото те не 
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отразяват човешко Време, а са сим-
волика. Нека хвърлим бегъл поглед 
на най-емблематичните атлантски па-
метници по света и техните събратя 
на Балканите и в България. Запазена-
та марка на „Червената” раса са:

1 – Всички подравнени скални вър-
хове, които са СВЕТИЛИЩА, върху 
които жреците са установявали пряк 
контакт с НЕБЕТО – Богът – БАЩА. У 
нас такива са „Белин-таш”, съседни-
ят, неизследван още, „Караджов ка-
мък”, феноменалният „Кръстов връх” 
и „Пер-Пер-ек” в Родопите, Белоград-
чишките скали, Мадарският поднебе-
сен Храм, многобройните „КОЗИ ска-
ли”, свързани с тотемното животно на 
главният атланткси бог Кронос /Са-
турн. Освен самите церемонии, на тях 
са извършвани и съответните Посве-
щения в култа на този бог, т.е. – под-
готвянето на следващите поколения 
„Хора на Знанията”, на чиито плещи е 
лежала Мисията по съхранението на 
Извечните Знания. 

Там където са липствали планини 
и скалисти възвишения, атлантите 
са изграждали ПИРАМИДИ, от чийто 
връх са отправяли молитви към Ур-АН, 
Т-АНг-РА, ЯН, а специалните камери 
или ниши в недрата им са служели за 
гореспоменатите Посвещения. Един-
ственият засега открит на Балканите 
пирамидален камплекс се намира в 
Босна, като от него е реставирирана 
само, условно наречената, „Пирами-
да на Слънцето”. Държа да подчер-
тая, че археолозите нямат никаква 
заслуга нито за откриването, нито за 
изследването му. В Пелопонес могат 
да се видят сравнително добре запа-
зеният „Хеликон” и полуразрушеният 
„Лигурион”, а третата - единствената 

в нашия регион  конусообразна Пира-
мида е в Крит. Нека не забравяме, че 
светилището край с. Татул също е оф-
ормено в пирамидална форма! При 
разкопките на пловдивския Акропол, 
археологът Атанас Пейков попада 
на уникална стилизирана Пирамида 
– седем вписани един в друг ква-
драта, която вместо да стои редом 
до „Панагюрското съкровище” като 
уникат без аналог в света, тъне в хра-
нилището на местия археологически 
музей. Нещо повече – там той е бил 
подложен на изкуствено „осъвреме-
няване”, т.е. ФАЛШИФИЦИРАН!, за да 
се вмести някак в официалната вер-
сия за българската история на...„1300 
години”. За целите на Посвещенията 
Траките  изграждат скромните по раз-
мери ХЕРООНИ – местата, в които 
един обикновен човек се е превръ-
щал в ГЕРОЙ, за които „официалната 
наука”, кой знае защо, прадължава да 
твърди, че са гробници, въпреки, че 
никога и в нито една от тях не са от-
крити ничии тленни останки. 

Вър формата на Пирамида са из-
градени и самите атлантски и пелас-
гийски градове, чиито, задължително 
три  на брой „Циклопски стени”, са 
разграничавали едно от друго раз-
личните му нива, като в най-високата 
точка на най-вътрешното, се е извися-
вал неговият АКРО-ПОЛ - „Свещенна 
зона”, където се е намирал храма на 
неговият ПАТРОН

2 – За отдаване на почит към съв-
сем равнопоставеното на Бог–Отец 
ЖЕНСКО НАЧАЛО, са били използва-
ни всички естествени или изкуствено 
прокопани ПЕЩЕРИ като „Козарника” 
до белоградчишкото светилище, „Про-
ходна”и „Очите” около Карлуково или 
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отверстия от типа на „Тангърдък-кая” 
в Кърджалийско. Богато декорирани-
те пещерни интериори, с неподатливи 
на Времето багри /”Магурата”, „Деве-
ташката пещера”/, доказват високото 
интелектуално ниво на атлантските и 
пеласгийски Посветени, закодирали в 
тях не „ловни сцени” и „дивеч”, а свои-
те, недостижими за нас, космични По-
знания.                       

3 – СФИНКСЪТ е емблема на Ду-
ховната Школа, защото никой не е 
прониквал в нея без задължителния, 
щателен изпит за определено ниво 
предварителни Знания. Знае се за 
блестящото представяне на Орфей в 
Карнак, но за това, че на Балканите 
също не са липсвали такива, свиде-
телстват многобройните Сфинксове, 
изобразени върху керамичните съ-
дове. В онази древност Свещенната 
планина Хеликон /на коринтския за-
лив/ се е наричала СФИНГЕОН, което 
дори не се нуждае от коментар.   

4 – ЛАБИРИНТЪТ е критския вари-
ант на друг тип Духовна школа. Нему 
подобен има и на о-в Самос.

5 – МЕНХИРИТЕ са били побивани 
за ознаменуване на важно за социума 
събитие. В „Библията” се споменава 
за „Стълбът”, който Иаков изидигнал 
за „Прослава на Бога”, като в по-къс-
ни времена тази роля е изпълнявана 
от Стелите. Насред двореца в метро-
полията Атлантида се е извисявала 
огромна колона от Ори-халк /сплав от 
злато и мед/, върху която били запи-
сани законите на тази раса. Най-го-
лемият Менхир в света се намира в 
Бретан и се нарича ЕР-ГРАК. Един 
негов по-малък събрат стърчи пред-
извикателно над поднебесния храм 
на Тесалия - „Метеора” като отрица-

ние на любимото клише на учените за 
„игра на природата”, чрез която те са 
свикнали да оправдават своето безси-
лие пред феномените. Друг по-малък 
Менхир има на о-в Миконос от Цил-
кадския архипелаг, а у нас, поне на 
мен, са ми известни само този край 
селото с емблематично име Остър ка-
мък /Харманлийско/ и двуметровият 
„Чучул камък” или „Деве кая” /„Божият 
камък”!/ от землището на сакарското 
село Овчарово.  

6 – КРОМЛЕХ е лесно преведим 
на български чрез „хром” = крив. 
Най-прочутия паметник от този тип е 
английският „Стоун – хендж”, чийто 
по-голям събрат се намира в южна 
Армения. У нас също не липстват по-
добни „свещенни кръгове” – „Харман 
кая” край с. Биволяне и Долни ГЛАВА-
нак /Кърджалийско/, с. Визица /Бурга-
ско/. Последият, най-малък кромлех 
у нас изникна през 2003 година край 
Старо Железаре /Пловдивско/, но, ос-
тавен на произвола на сезоните, той е 
на път пак да потъне в небитието. 

7 – В ДОЛМЕНИ също можем да 
открием познатото ни „дол” = нисък, 
защото тези, така наречени, „Змейови 
дупки” или „къщи” са покрити с пло-
ски плочи. Нашите Долмени от Сакар 
и Сранджа са със сравнително малки 
размери. В съседство до този в с. Хля-
бово има цяло архаично светилище, 
което се унищожава планомерно, за-
щото се експлоатира като...кариера. 
Големи долмени има в източен Иран и 
северното черноморско крайбрежие. 
Те и „Сините прозорци” са „запазена-
та марка” и на Малта. На о-в Евия има 
няколко доста внушителни градежа от 
този тип, но най-големият известен 
засега Долмен е дъблинският НАУТ. 
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Спрях се подробно на най-ем-
блематичните градежи на Ат-
лантите, защото те са били из-
ползвани с векове и от техните 
преки потомци – тъй наречените 
„МОРСКИ народи”, които, прежи-
вели големият Потоп /ката-клиз-
мос/, се разселват върху цялата 
новообразувала се суша около 
средиземноморския и черномор-
ски басейни. Най-яркия пример 
за казаното ни предлага самата 
Варна, защото зад дебелите ка-
менни стени от допотопния град, 
открит от екипа на д-р Роберт Ба-
лард под водите на Черно море, 
до преди, около, 9,000 г.пр.н.е. 
са живяли Атланти – А/р/КАДЦИ, 
докато в „Халколитното гробище” 
вече са погребани Пеласги или 
Кари, които имат свое доказано 
присъствие в този район. Някога 
в околностите на нос Шабла се е 
намирал техният „КАРон лимен” /
Карийско пристанище/, а десетте 
КАРеатиди, които крепят тавана 
на архаичния храм в резервата 
„Сборяново”, обезателно имат 
пряка връзка с тях. В акватория-
та на Крим изникнаха няколко Пи-
рамиди, около които също не се 
шуми излишно, защото те също 
никак не се вписват в клишето за 
„маймуните” и бананите...        
                   
С потъването на Посейдония – под-

ледният връх на бившата атлантска 
метриполия, преди, около спомена-
тите по-горе, малко повече от 9,000 
г. пр.н.е., се ознаменува условния 
край на предходната „Червена” раса, 
което, обаче, не означава, че нейни-
те представители изчезват от лицето 

на Земята, защото тяхната древна 
кръв циркулира и днес във вените на 
всички „Индианци” от двете Америки, 
на Ескимосите от полярните области, 
на Тибетците и още на сума ти наши 
смугли съвременници. На Диодор Си-
цилийски дължим пре-любопината 
информация, че някога „Черно море 
било едно голямо езеро” и още – как 
„Предците им /на Дарданите – б.м./, 
които живеели по черноморското 
крайбрежие наблюдавали как по-
топа постепенно напредва и започ-
нали да се отдалечават от земите 
си”. Но, не само на тях им се нало-
жило да се простят със своите стари 
обиталища и да се оттеглят навътре 
в сушата. Нито едно от тези „Деца на 
морето” не е пропуснало да предаде 
на потомците си спомена за прежи-
вения ужас. Всъщност, тъй наречена-
та „Гръцка митология” приналежи на 
всички тях, а не само на нашите южни 
съседи. В нея подмяната на атлант-
ския пантеон и останалите цивилиза-
ционни стойности е предаден в два 
варианта - „Титано-махията” и „Гиган-
то-махията”. Чрез тази епична битка 
Младите Богове развенчали своят ти-
раничен „Баща” - Сатурн и възкачили 
на трона му Зевс /Юпитер, Бел, Пер/ 
и Хера. Същото събитие се разиграва 
и в архаичните нашенски мистерии, 
извършвани в навечерието на проле-
тта, наречени ТРИФОН – „Зарезан”!, а 
знайно е, че ТРИТОНите са съставля-
вали свитата на владетеля на морета-
та - бог Посейдон.  Важно е да се знае, 
че за победата на Новото допринесли 
и великаните – Киклопи /Циклопи/, чи-
ето име произлиза от Киклос – Кръг и 
затова означава ”Съвършенните”!!! В 
„Титаномахията” участвали и Диос-ку-
рите – „Синовете на Бога”, чието дру-
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го име КУРИТИ пък е оцеляло в името 
на о-в КРИТ. Те също имат доказа-
но присъствие у нас, но са почитани 
като КАБИРИ – жреци на култа към 
богът-ковач Хефест и подземните ог-
ньове. Знае се за „Кабириона” в пото-
пения под водите на язовир „Коприн-
ка” Севтополис и за „Кабиле” /”Зайчи 
връх”/ край Ямбол. 

През VI в.пр.н.е. на просветиният 
Ономакрит е била възложена зада-
чата да възстанови и запише епосите 
„Илиядата” и „Одисеята”, които дото-
гава са били разпространявани само 
устно - изпълявани от Аедите/Рап-
соди на дворцовите и общонародни 
тържества. Тяхното по-известно име 
ОМИРИ е наложено вече от траките и 
на санкритски означава Поет – А-МИР 
/”Човек не от този свят”!/. В двата епо-
са срещаме Минойците и Кидоните от 
Крит, Етиопците, Колхите, Магнети-
те, Амазонките, Еолийците, Лигурите, 
Пафлагонците, людоедите – Лестри-
гони от южна Италия, Данайците /Да-
нуа/, Ахейците /Аквайша/ Финикийците 
/Турша/, Пеласгите /Пелешет/, Карий-
ците /Шардини/ и т.н. Последните пет 
народа се коалират и нападат Египет 
по времето на царуването на Рамзес 
II и са сразени от него. На етническият 
кариец Херодот дължим твърдението, 
че „Лидийците, Финикийците и Карий-
ците са братя”!!! Израза „Божестве-
ните Пеласги” принадлежи на Омир, 
но те са известни още и като Лелеги, 
защото и двете понятия дори в съвре-
менния гръцки означават ЩЪРКЕЛИ, 
вероятно заради неспокойния дух и...
вездесъщност на тези велики море-
плаватели! За изцяло „морския” про-
изход на тези наши далечни Предци 
свидетелстват и имената СИНТИИ 
– жителите на о-в Лемнос, както и на 

Шумерите, защото ШУ /Су, Зу/ е Вода, 
а Меру – Земя, Родина. След потопа, 
на нашия полуостров се установяват 
Терспротите, Лапитите, какъвто е бил 
и ослепеният от Одисей великан - По-
лифем, Перибеите, Флегите, Феаките, 
Крусаите, Дарданите, Дриопите от о-в 
Евия, Локрийците, ТИРсените /Фини-
кийците/ и Карийците, като постепен-
но всички са групирани под етнонима 
ПЕЛАСГИ... Безспорно, най-голям ин-
терес сред тях представляват БРИГИ-
ТЕ /Бригои или Фризийци/, за които 
Херодот твърди, че „БАЛКАНСКИТЕ 
БРИГОИ СА НАЙ-СТАРИЯ НАРОД НА 
СВЕТА”!!! 

Има български автори – неисторици, 
които откриват голяма прилика в име-
то на съвременните БЪЛГАРИ с вари-
антните имена на Пеласгите – ПелаЗ-
ги, Белезги, Пелгари и БЕЛГАРИ, в 
което има много логика, защото тези 
наши далечни Предци, известни като 
ПРОТО-ТРАКИ, са били неразлъчна 
част от народите създали балканска-
та и цялата европейска цивилизация 
и затова, без никакви комплекси, ние 
трябва да устояваме своето място, и 
заслуги, към общочовешкото Минало. 
Още повече, че за Пеласгите пише и 
в нашата летопис „Джагфар тарихи”, 
в която те фигурират като БЕШ-АТАР 
/”Пет-Рода”/ и се проследяват техните 
миграция към Индия, където стават 
известни като ПАНД-АВИ /”Пет-Бащи”/ 
и на юг към Мала Азия, където са на-
ричани от съседите им Албани, Хети и 
Гети!!! Моето лично мнение е, че ние, 
по-скоро, сме Потомци на гореспоме-
натите БРИГИ, чието име чрез ФРИ-
ГИ, се родее съвсем с ТРАКИ!      

Цялото поколение на хезиодовите 
„ГЕРОИ” се е отличивало от нас по 
своя по-висок ръст, а от Атлантите – 
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чрез изсветлялата вече кожа и очи, 
както и чрез ”огнените” /рижи/ коси. 
Такава е пoзнатата външност и на 
Нитево от Шри Ланка, Гуанчите от Ка-
нарите, Пиктите от Хебридските о-ви, 
Свакиите от Крит, Перите, чието име 
носи цяла Персия и още много други 
„Деца на Девкалион и Пира”. Това е 
името на Предците от Тесалия, дока-
то в Атика Патриархът спасил се от 
Потопа е наричан Огиг, а в Тракия - 
Дардан. Малоазийските Акадци и Шу-
мери го наричат Зиа-суд-ра /Зие-зи/, 
Ат-ар-хас или Ут-напищим, като цяло-
то разнообразие се дължи на много-
бройните атлантски диалекти. 

ПЕЛАСГИ означава дословно „По-
томци на Пеласг”, когото Страбон 
представя за фригиец - „Пелопс дове-
де от Фригия /Мала Азия – б.м./ народ 
в названия в негово име Пелопонес”. 
Други източници го сочат за „Син на 
Тантал и Ниоба”, които пък са фини-
кийци, а трети - за потомък на Фороней 
-  „първият царувал след потопа”! В 
Митологията се казва, че Пеласг имал 
и „Брат” – АТРЕЙ и това име носи цар-
ската династия на Аргос - Атридите, 
чиито потомци Менелай /Менесът Лай/ 
и Агамемнон /Акадът Мемнон/ подпал-
ват Троянската война.

За „Племенник” на Пеласг е сочен 
една друга емблематична личност от 
същата епоха – ФЕСТ, чието име носи 
едноименния град в южен Крит, къде-
то беше намерен малкък, двустранно 
изписан с йероглифи керамичен диск 
- все още неразчетения „Фестски над-
пис”. 

На територията на архаичното 
Олимпийско светилище все още могат 
да се видят основите на ПЕЛОПИО-то, 
издигнато от признателните Пеласги 
в чест на Предтечата Пелопс, къде-

то преди началото на едноименните 
игри, е извършвано жертвоприноше-
ние на черен овен. 

Египтяните са наричали Пе-
ласгите – ПЕЛЕШЕТ, а земята им 
ПАК-ХА-НАН, от което вързниква 
библейският ХАНААН, обитаван 
от ненавистните на юдеите ФИ-
ЛИСТИМЛЯНИ. За другите им съ-
седи те били ПИЛИЩИМ. Но мно-
го преди тяхното появяване по 
тези земи, Междуречието е било 
арена на действие на АКАДИТЕ /
АГАДИ, чиито ярки следи среща-
ме и на Балканите. И няма как 
да не е така, защото АРКАДИТЕ 
оформят гръбнака на VI-та Ат-
лантска Култура. Елена Блават-
ска извежда тяхното име от АРКА 
– „женската зародишна мощ на 
Луната”, което е пряко свързано 
с Матриархата, който възниква 
именно при Атлантската раса и 
който превръща тях и следпо-
топните им потомци в ЛУНО-ПО-
КЛОННИЦИ! Това е много важна 
разграничителна особеност меж-
ду тях и Арийците - Траки, кои-
то като СЛЪНЦЕ-ПОКЛОННИЦИ 
спадат вече към „Конните наро-
ди”.

Преди финикийската инвазия Пело-
понес е бил наричан Апийска АРКА-
ДИЯ. Там и до сега има област АРГО-
лида и град АРГос, където е царувал 
АКАДЪТ Мемнон /Агамемнон/. Пак 
в онази приказна епоха владетел на 
Атина е бил цар АКАДЕМ, на когото 
потомците посветили „Свещенната 
гора” в нейните покрайнини и къде-
то векове по-късно Платон изгражда 
своята „АКАДЕМИЯ”!
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У нас, освен „Дългите гробове” на 
Жидовете /Великаните/ има и „Чуд-
ни”, по-точно - ЧУТни /Великански!/ 
мостове. Дело на Атлантите е и тех-
ният по-голям събрат във врачанско 
- „Божият мост”. Към неизразимото в 
пари пеласгийско наследство спадат 
и мистериозните „Ниши” в източни-
те Родопи, нямащите аналог в света 
идоли от „Лепенски вир” и културата 
„Винча” в сръбския отсек на дунавско-
то крайбрежие, напълно идентичните 
с Етрурия и Микена уникати на  „Куку-
тени” в Румъния, за които ние „няма-
ме очи”, т.е. – сетива. Пеласгийските 
паметници са разпръснати из целите 
Балкани, а не само в Пелопонес, Егея 
и Цикладите, така че от нас зависи да 
ги изследваме в тяхната реална свет-
лина. 

Не по-малко значимо от мегали-
тите е и нематериалното завещание 
на представителите на „Морските на-
роди”, а това са тяхната Митология, 
изцяло живите все още Традиции 
и Фолклор, езиковото богатство на 
множеството им диалекти и не една 
и две, а - няколко типа писмености. 
Всъщност, това, което разчете д-р 
Стефан Гайд са Пеласгийски, а не 
Тракийски послания, защото, на ба-
зата на акадския клинопис Арийците 
създават РУНИТЕ .

За духовното здраве на Атланти 
и Пеласги са се грижели поколения 
Учители - Миноси /Менеси, Мануши/, 
Кабири, Кентаври и други Ордени на 
Посветени, които измислят за целта 
многобройни Притчи и Легенди. За 
целите на физическото пък, са обо-
собени безчет Асклепиони и Оброчи-
ща /Капища/. Те са ръководели еже-
дневието им според астрологичните 

аспекти, учейки ги на земеделие и 
животновъдство. За тях са били учре-
дени и общонародните игри със със-
тезателен характер и ако днес знаем 
само за Олимпийските, Питийските, 
Истмийските и Немейските, виновни 
сме си само ние. Цялото неподпра-
вено минало на Българите е закоди-
рано във нашия безсмъртен Фолклор 
и Народните приказки, които очакват 
своя изцяло нов прочит. 

Западноевропейската Арийска 
Култура, протекла под знака на зо-
диакалния знак „Риби”, през проле-
тта на 1914 година  отстъпи своето 
място на „Славянската”, която, през 
слезващите 2,160 години ще бъде 
под влиянието на въздушния „Водо-
лей”. Това налага ние, представите-
лите на славяно-говорящите народи, 
да преразгледаме всички погрешни 
насоки и тендинции в науката на „за-
падняците”, а не - да ги преповтаря-
ме. Това важи особено при интерпре-
тацията на човешката История, което 
няма нищо общо нито с...маймуни, 
нито с други примати. НОВИЯТ ДУХ 
НА ВРЕМЕТО има своите специфич-
ни изисквания към нас и ние трябва 
да реагираме адекватно на тях, което 
означава да ОДУХОТВОРИМ всички 
аспекти на Живота!!! Ние – БЛАГАРИ-
ТЕ, както ни нарича Учителя Беинса 
Дуно, притежаваме и ДУХ и КУЛТУ-
РА, за да можем да въздигнем и нау-
ката и религията на техните достойни 
висоти. 

Затова – НАЗАД  КЪМ  „ВЕДА 
СЛОВЕНА”, НАРОДНИТЕ 
ПЕСНИ и... ПРИКАЗКИ! 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДРЕВНОСТТА НА ХАРМАН КАЯ 

Д-р инж. Георги Метев

Това изследване е направено 
след по-вече от 40 годишно за-
познаване с историята на насе-
лението по българските земи, от 
която по-важните моменти са:

Създаването на Старобългарски-
ят календар, който и досега е най-точ-
ният земен календар. Неговата поява 
е предшествана от много хиляди годи-
ни астрономически наблюдения на не-
бесните тела. Трябва да се отбележи, 
че почти всички изрази в него са и сан-
скритски – българския свещен език на 
посветените (сам скрит). 

Фиг.1 
Старобългарският календар е 

най-точният земен календар. За да 
бъде създаден са били необходими 

много дълготрайни астрономически 
наблюдения.  При него за всяка годи-
на, всички дати са в един и същи ден 

от седмицата.

В България е открита най-стара-
та писменост, използвана от чове-
ка на Земята – печатът от Караново 
(6000 г.пр.Хр.), плочката от Градешни-
ца (5000 г.пр.Хр.), плочката с пиктогра-
фии от Тракийската низина - Точиларе 
(5000 г.пр.Хр.), „Чинията на Ной” (6000 
г.пр.Хр.), рунният знак и свастиката 
върху фрагмент от съд от Деветашка-
та пещера (6000 г. пр.Хр). Тази писме-
ност от българските земи предхожда с 
повече от 2000 г. най-старите известни 
досега  писмености на Шумер и Египет 
и т.н. линеарни писма „А” и „Б”, харак-
терни за о. Крит.

В България (Тракия) са създадени 
Бохарската азбука [1, стр.185], послу-
жила за основа на „гръцката азбука”, 
Глаголицата и Кирилицата, като по-
следните две стават азбуки и на пове-
чето от т.н. „славянски” народи.

В България е открито най-старото 
обработено от човека злато на Зе-
мята (на 6-7 хиляди години)  във Вар-
ненския халколитен некропол. (4400 – 
4600 г. Пр.Хр.) 

В България, край Ст. Загора,  е 
открит най-стария меден рудник на 
Земята, а българите във Волжка Бъл-
гария са покривали къщите си с листо-
ве от олово и калай. Това означава, че 
те не са били степен народ, а са при-
тежавали големи знания, свързани и с 
металообработването, още преди дру-
гите народи да са имали тези умения 
[2, стр.171].

Край гр. Провадия – Солницата, 
на островът в Дуранкулажкото езеро и 
край с. Юнаците Пазарджишко са от-
крити най-старите каменни градежи.
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Край гр. Чирпан през 2017 г. са наме-
рени човешки зъби на 7400000 години.

Последните публикации за гене-
тични изследвания на българските 
родове доказват, че българите са с над 
75% местни гени. [ 3 ]

Находки характерни за т.н. „Ат-
лантска култура“  от преди потопа 
са открити в Дядовската могила, 
които още един път доказват наличие-
то на население с много висока култу-
ра в дълбока древност по нашите [ 4 ].

Само изнесените по-горе обстоятел-
ства изискват основно пренаписване 
на историята ни. Има и много други ос-
танки от човешката дейност основно в 
Родопа планина като ниши, древни хра-
мове и скални структури създадени от 
човека, неизследвани от археолозите 
поради нехайството на държавата ни и 
същевременно унищожавани от иманя-
рите. Те биха могли да донесат милиони 
левове приходи ако до сега бяха изслед-
вани и представени като туристически 
атракции, каквито са фактически.

Фиг. 2 
Общ поглед към обекта

Ще се спрем върху проучването на древността на скалната структура съз-
дадена от човека - Харман Кая, намираща се край с. Биволяне в Източни 
Родопи GPS – N 41˚34’ 25.6˝ ; Е 25˚31‘ 11.2˝ и н.в.384 м. – трети репер.

Скалната структура създадена от човека включва два хармана:
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Фиг.3 
Харман Горен

Фиг.4 
Харман долен

Схващанията за предназначението 
им варира от окултно до приспособле-
ния за астрономически наблюдения. Да 
разгледаме има ли логическа подкрепа 

на двете предположения. Предположе-
нието че харманите са били площадки 
за събиране на вода изобщо не трябва 
да се разглежда, тъй като в такъв слу-
чай нямаше да има необходимост от из-
дълбаването на каналите а и в основите 
на харманите щяха да бъдат изкопани 
в скалите щерни за събираната от пло-
щта на харманите вода.

Наличието на издълбани канали вър-
ху една леко наклонена повърхнина, ка-
квато представляват и двата хармана, 
определя една необходимост по пред-
назначение в каналите да тече някаква 
течност, която да се отича през тях. Тъй 
като площта с канали на всеки харман е 
по-голяма от 50 м2, за да бъдат залети с 
течност, която да се отвежда по тези ка-
нали, тя трябва тя да бъде с голям обем. 
Това обстоятелство изключва окултното 
поднасяне на жертва, по стичането на чи-
ято кръв в каналите да се гадае. Няколко 
литра кръв няма да стигнат до никъде. 
Освен това за такава цел не е необходи-
мо да се издълбава такава голяма площ 
(харман) с наклон в скалата и да се прави 
тази голяма мрежа от канали в нея. На-
шите предци са били много практични.
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Да разгледаме има ли логическа под-
крепа предположението, че двата харма-
на са били две части от астрономическа 
обсерватория служеща за наблюдаване 
на планетите по звездното небе.

Това предположение не може да 
бъде подкрепено, поради това че:

1. Двата хармана обхващат общо 
само около 120 0 от пълния небесен не-
босклон, който е 360 0. Всеизвестно е, 
че за наблюдаване на небесните тела 
предците ни са изсичали в скалите кръ-
гове с обзор от 360 0. Такива над 24 броя 
с диаметър 1÷1.1 м.могат да се видят в 
района на м. Сечен Камък Тревненско.

2. Приспособленията изсечени в ска-
лите като обсерватории трябва да бъ-
дат разположени водоравно, тъй като 
ако са наклонени както харманите на 
Харман Кая, изгревите и залезите на 
планетите ще бъдат отбелязвани с мно-
го голяма грешка спрямо траекторията 
на слънцето от януари до декември.

3. В горните краища на двата хармана 
има улеи с дълбочина 50 ÷ 70 см. издъл-
бани от водата. Тя с течение на времето 
ги е прокопала заливайки харманите. За 
наблюдаването на планетите не е необ-
ходимо и е противопоказно заливането 
на астрономическите приспособления с 
течаща вода събрана от водосбора на 
хармана и площта над него.
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Фиг. фиг. 5 и 6 
Улеите издълбани от водата в горния край на Харман Горен

Както се вижда от направения разбор, 
никое от досега направените предположе-
ния не може да бъде прието.

За какво тогава са били направени харма-
ните в древността. Ще разгледаме едно ново 
виждане за тяхното предназначение основа-
ващо се само на наличните артефакти. 

Последните доказателства за развитие-
то на човешките познания изместват много 
назад времето, през което хората населя-
вали нашия регион са използвали различ-
ни технологии за добиви и обработки. На-
мерените изработени от нефрит артефакти 
са датирани на над 8000 години. Ако се за-
познаем с неолитното селище в Ст.Загора 
ще установим, че в селищната му могила 
е открито ДВУЕТАЖНО жилище на по-ве-
че от 8000 години. В сегмента оставен при 
разкопките, жилищният слой в който е на-
мерена двуетажната къща е разположен по 
средата му. Под него има още 8000 години 
човешко присъствие.

Фиг 7 
Улей издълбан от водата в 

горния край на Харман Долен



Книжка 43 – 44 / 2020

76

Фиг. 8 
В същия район, имащ същата скална структура, падналата вода 
от небето за едно и също време не е издълбала улеи в скалата.

Представените прорези в скалите, 
над двата хармана в Харман Кая, опре-
делят формирането им от големи коли-
чества преминаващ през тях воден по-
ток. Водосборът над харманите е твърде 
малък и не е в състояние да го осигури. 
От друга страна липсата на каквито и да 
е подобни прорези издълбани от вода в 
скалите, със същата структура и по-го-
лям водосбор, разположени наблизо по-
казва, че този воден поток е отклоняван 
умишлено от човека за да премине през 
харманите. Следователно остава да си 
отговорим на въпросите:

1. ЗАЩО Е ПРАВЕНО ТОВА 
ОТ НАШИТЕ ПРЕДЦИ?

2. КОГА Е БИЛО ТОВА?

Отговорът на въпрос No 1 можем да 
дадем само ако познаваме методите 
за обогатяване на рудите и извлича-
нето на металите от тях. За да се по-
стигне този ефект е необходимо ска-
лите съдържащи мед, желязо, злато и 
др. да се натрошат, а след това да се 
отдели металното съдържание от ми-
нералната маса. Този процес се нари-
ча флотация и за него е необходима 
много вода, която да отмие неомокре-
ните по-леки фракции на скалите и да 
отложи под тях по-тежкото метално 
съдържание. Наклона на харманите 
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и издълбаните в скалата плитки ка-
навки, допринасят за събирането на 
по-тежките фракции в тези канавки и 
изваждането им в последствие, чрез 
отклоняване на водата. Следователно 
за отговор на въпроса „Защо е праве-
но това от нашите предци“ може да се 
приеме много убедително тезата:

„ЗАЩОТО ТАМ Е ОБОГАТЯВА-
НА РУДА, ОТ КОЯТО СА ДОБИ-
ВАЛИ НЯКАКЪВ МЕТАЛ“. 
Предполагаме, че този отговор ще си 

навлече коментара „Това е неразумно 
хрумване, та там сега няма вода!“ Да, 
сега там няма вода, но в древността е 
имало, за което свидетелстват дълбо-
ките по 50 ÷70 см. прорези, канали, на-
правени от водата над двата хармана. 
Така е било, защото реката Карабедик 
дере, която сега тече под светилището 
е била в древността много по-пълно-
водна и е течала над двата хармана. 
От нея са отделяли водата за обогати-
телната фабрика на Харман Кая.

Остава да си отговорим на въ-
проса „Кога е било това?“.

От спелеоложките изследвания е 
установено, че водата в пещерите се 
врязва в скалите за 1000 години с 1.5 
м. Следователно, ако замерим дениве-
лацията между Харман Кая и сегашно-
то ниво на Карабедик дере в метри и 
я разделим на 1,5 ще получим в груб 
вид времето в хиляди години изминало 
от съществуването на обогатителната 
фабрика там.  За да бъде по-точно из-
следването ни, обаче ще приемем един 
коригиращ коефициент. Поради това, 
че ерозията на терена не се извършва 
в пещера, а на открито, през конгломе-
рати включващи и изхвърлени от вул-
кана твърди скални съставки, ще прие-
мем, че водата се врязва в тях два пъти 

по-бързо т.е. с 3 м за 1000 години. Като 
вземем под внимание, че последните 
1000 г., поради изсичането на горите в 
Източни Родопи, количеството на еро-
зиращата вода е намаляла драстично, 
тогава ерозията ще бъде по-малка и 
приемаме, че ще бъде 0.9 от предиш-
ната стойност. Така се поучава следна-
та зависимост:

Т= Т1 + Т2; Т= Т1 + 1000 е времето, 
което търсим. 

Т1 е  времето в години през което 
реката е била пълноводна преди изси-
чането на горите;

Т2 е равно на 1000 години, през кои-
то реката не е била така пълноводна 
както преди.

Н= Н1 + Н2, където:

Н е измерената в метри съвременна 
денивелация между Харман Кая и Ка-
рабедик дере.

Н1 е денивелацията издълбана от 
реката за времето Т1.

Н2 е денивелацията осъществена 
от реката за последните 1000 години, 
= 3х0.9=2.7 м., от където Н1 = Н - Н2 = 
Н – 2.7 м.

На терена на Харман Кая на 19 
и 20.06.2019 г. бяха направени два 
вида замервания на Н – чрез ни-
велир марка Horizont и лата – 28 
измервания по профила на тере-
на с обща денивелация от 58,565 
м. и чрез GPS – 59 м. Както е ви-
дно, разликата е незначителна.

Следователно 
Н1 = 58,57 – 2,7 = 55,87 метра.
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Фиг. 9
Измерване на нивото на първия репер 

в потока.

За да се провери съвременното го-
дишно увеличаване на денивелацията 
бяха поставени в потока два неръжда-
еми репера, а на мястото на втичане на 
водата към Харман Горен в горния край 
на улеите, един неръждаем репер. Спря-
мо тях бяха направени и замерванията.

В следствие на направеното изслед-
ване, съгласно горе представените за-
висимости се получават следните ре-
зултати:

Т1 = Н1/3 = 55.87/3=18620 год

Т2 = 1000 год.

Т  = 18620 + 1000 = 19620 години
ВЪЗРАСТТА НА ТОЗИ ЗАБЕЛЕЖИ-

ТЕЛЕН БЪЛГАРСКИ ФЕНОМЕН Е НАД 
19000 Г.

Поставеният репер в потока позволя-
ва ежегодно, при това пълноводие на 
Карабедик дере, да се измерва вдъл-
баването на речното корито в мм.

Фиг.10 
Измерване на нивото на Харман Горен
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Фиг.11 
Първи репер в потока – N = 41˚34‘18,7˝; E = 25˚31‘10.7˝

Остава да се отговори на въпроса:
1. КАКЪВ Е БИЛ МЕТАЛЪТ, КОЙТО СА ДОБИВАЛИ НА ХАРМАН 

КАЯ НАШИТЕ ДРЕВНИ ПРЕДЦИ?
Елементарната логика подсказва, че такова съоръжение се прави близо 

до находище, от което да се добива материалът за обогатяване. От окол-
ността бяха взети четири проби, които бяха дадени за химически анализ. 
Резултатите са представени по-долу.
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Както се вижда от резултатите съдър-
жанието на желязо в една от пробите е 
6.21 %. Може да се допусне, че работа-
та по обогатяването е преустановена в 
следствие изчерпването на находище-
то или в следствие на невъзможността 
да се ползва водата, поради врязване-
то на реката в земната структура под 
нивото и на двата хармана.

Скалообразуващите минерали в ра-
йона са алумосиликати и по-специално 
ортоклаз – минерал от група фелдшпа-
ти, както и желязната руда лимонит.

Хидролизата на ортоклаза протича 
чрез следната реакция:

2 K Al Si3 O8 + 2 H2O = 2 H Al Si3 O8 + 
2 KOH

Хидратацията на ортоклаза протича 
по следния начин:
2 K Al Si3 O8 + 2 H2O + СО2 = Н4 Al2 
Si2 O9 + К2 СО3 4SiO2

Като краен продукт се явяват мине-
ралите каолин и свободен кварц.

Скалите изветряват чрез окислява-
не, при което железния сулфид се пре-
връща в лимонит:

Fe S2 + 7O + H2 O = Fe SO4 + H2 SO4

2Fe SO4 + O + H2 SO4 = Fe2 (SO4)3 + 
H2 O

2 Fe2 (SO4)3 + 9H2 O = 2Fe2 O3 . 3H2 
O + 6H2 SO4

Получава се лимонит и свободна 
сярна киселина. [5, стр.92]
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ:
1. ХАРМАН КАЯ Е ДРЕВНО ОБОГА-

ТИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ДОБИВ 
НА ЖЕЛЯЗО.

2. ХОРАТА ПО НАШИТЕ ЗЕМИ СА 
ИМАЛИ ЗНАНИЯТА И СА ДОБИВАЛИ 
ЖЕЛЯЗО МНОГО ПРЕДИ ЛЕДНИКО-
ВИЯ ПЕРИОД И ДОСЕГА ПРИЕТАТА 
ОТ НАУКАТА Т.Н. ЖЕЛЯЗНА ЕПОХА 
– 1800 Г. ПР. Хр. Изделия изработени 
от желязо не са датирани от тогава по-
ради тяхното разпадане в следствие 
на окисляването му. Така само могат 
да бъдат решени загадките свързани с 
изработването на твърде сложните съ-
оръжения наречени „Тракийски ниши“, 
както и изсичането на камъните с които 
са изградени пирамидите. Те са били 
изсечени със стоманени инструменти. 

3. ЧОВЕЧЕСТВОТО ПО НАШИТЕ 

ЗЕМИ ПРЕДИ ЛЕДНИКОВИЯ ПЕРИОД 
Е РАЗПОЛАГАЛО С МНОГО ПО-ГОЛЕ-
МИ ПОЗНАНИЯ, ОТКОЛКОТО ОФИЦИ-
АЛНАТА НАУКА СЧИТА.

4. В СЛЕДСТВИЕ НА ТОЗИ ЛЕД-
НИКОВ ПЕРИОД ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ 
ТЕЗИ ЗНАНИЯ СА ЗАГУБЕНИ, А ЧО-
ВЕЧЕСТВОТО Е ДЕГРАДИРАЛО.

С настоящите изследвания бяха на-
правени и няколко изключително не-
приятни констатации:

1. Министерство на Културата на 
Република България нехае за древни-
те български старини. Служителите му 
незаслужено се издържат от данъците 
на българските граждани и съответния 
министър трябва да поеме своята мо-
рална отговорност за следните факти:

а/ На входа на светилището между два-
та хармана на 20.07.2014 г.имаше древен 
неразчетен надпис – дамга – фиг. 12

Фиг.12 
Надписът - дамга от Харман Кая – 20.07.2014 г.
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б/ Поради престъпното нехайство на 
държавните служители към 19.06.2019 
г. надписът вече е разрушен от иманя-
ри. – фиг. 13

в/ На противоположния склон на Ка-
рабедик дере срещу светилището Хар-
ман Кая е имало издялана от камък 
много красива древна костенурка, за 
която всеки един от местното населе-
ние знае. Костенурката вече е взривена 
от иманярите.

г/ В района на Източните Родопи 
съществува могила изградена на три 
нива, на която Министерство на Култу-
рата на Република България не е оси-
гурило необходимото археологическо 
проучване, въпреки интересните леген-
ди за нея. Тя също е засегната от има-
нярските набези.

И искам да се обърна към всички на-
родни представители с въпроса - Защо 
всички Вие толерирате иманярството и 
иманярите, като не приемате необходи-
мите строги закони срещу този бич на 
българската история. Нашата история 
и култура непрекъснато се разграбват 
пред Вашия поглед. Защо всички тези и 
много други обекти, с които България е 
богата, не представите в световния ис-
торически и туристически обмен, за да 
се печели от тях и по този начин да се 
подобрява благоденствието на българ-
ската нация?

Да се надяваме, че в скоро време по-
ставените въпроси ще бъдат положи-
телно решени в името на истината за 
нашата история и в името на добрува-
нето на цялата българска нация!

Фиг.13
 Разбития от иманярите древен надпис – дамга – 19.06.2019 г.
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Фиг.14 
Останалият ореол от точки около надписа – дамга
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Италиански загадки
След издаването на книгите ми „Го-

лемият заговор срещу българите”1 и 2 
получих много писма. Непозната бъл-
гарка от Франция ми писа, че си е обяс-
нила много загадки от посещението й в 
Южна Италия. В няколко града в област 
Калабрия се изненадала от българския 
бит, сувенири, стомни, килими, от тях-
ната местна музики с гайди, позната 
й от България. Италия е католическа 
страна, но имало и православни ма-
настири. Понеже писах, че българи са 
строили църквите на Св. Андрей Пър-
возвани, тя пише, че 

„Може би около тях ще намерите 
данни за местното население.” 

Разбира се, тя не знае, че в 1095 г. 
там е регистрирано българско селище 
Сант Андреа; че има местност Булгаро 
с църква Св. Андрей и български мана-
стир „Сант Андреа” с две византийски 
дарствени грамоти от 1129 г.

Пътешествието й продължило в за-
падната част на остров Сицилия, откъ-
дето според екскурзовода е започнало 
християнството. Влизайки в хотела, тя 
пита за тоалетната и чува „в дясно” (на 
български). А в ресторанта певицата 
брои и повтаря пред микрофона „1,2,3 
„проба, проба”. 

 На въпроса за народността на езика 
им сицилианецът гордо отговорил:

„нито италиански, нито гръцки, а 
наш собствен език, който е и писмен!” 

На картата с български топоними в 
Сицилия има 5 центъра с „Bulgarella”, 
2 – “Bulgerano”, 3 – “Burgarito”. Та там, 
при Палермо, е една от 7те Булгерии. 

Вярно, че православието в Италия е за-
почнало оттам, но е получено оттук. 

В Северна Италия моята кореспон-
дентка би намерила много повече из-
ненади в това отношение. В края на 70-
те години имах възможност да посетя 
Триест, Венеция, Болоня, Модена, Фло-
ренция, Пиза, Генуа и също да се чудя 
на български фрази от италианци. Ита-
лианският бит и култура са препълнени 
с българското народностно име и този 
въпрос изисква специално разглежда-
не. Тук ще илюстрирам това само с ня-
колко щрихи. 

В регистрите на Кралския държавен 
архив в Лука има данни за поземлени 
владения на Булгарино Лупи, Булгарил-
ло, Булгарелло - син на Марта, Болгаро, 
Булгарино - син на Гуидоне, Булгарел-
ло - син на Бончо, Булгарино - син на 
Гуидоне и др. п. В архива на Пиза има 
документи за граф Булгарино и родни-
ните му. Откъде и кога са дошли всички 
тези българи? И защо не се споменават 
в официалните статистики?

Официално в Италия живеят 57 мил. 
италианции и 2 % малцинства. Сочи се 
къде живеят 520000 фриули, 300000 ти-
ролци, 15000 ладини, 100000 словени, 
90000 франко-провансалци, 115000 ал-
банци, 25000 гърци и 15000 каталонци. 
Не се споменават българи. Възникват 2 
въпроса: 

За да не си навлека гнева на Вели-
ките сили, по- ми е лесно да говоря по 
първия въпрос.

Легендата за Троя
Историците не вярват на легендите 

и затова с мръсната вода от скалъпе-
ни лъжи изхвърлят и детето – Истина-

БЪЛГАРИТЕ В ИТАЛИЯ

Ак. Христо Маджаров
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та. Но Свещената Истина не умира, а 
расте и един ден предявява права. За 
българите този ден дойде.

Троянците били наричани атрячи. 
Техните съседи изопачили името им на 
етруски. Те пък ги наричали с българска-
та дума алтънбашци (златоглавци), кое-
то по-късно се превърнало в латинци.

     През 13в.пр.н.е. принцът на Троя 
краде хубавата Елена от принца на Ми-
кена. След 10 год. изтощителна война 
между траки, Троя пада с гръцка хи-
трост. През огъня на опожарeната Троя 
Еней – синът на тракийският цар Приам 
– повел своите троянци (атрячи) през 
Тракийско море, които доплавали до 
Апенините и създали там държава под 
старото българско име на Волга Ител. 

Според поета Кул Гали (1212г), цити-
ран от волжкия историк Нурутдинов:

Оттам Италия носи името си;
Равена – от българското „авен”- овен; 
Генуа носи името на рода на спаси-

теля Еней; 
Рим – от областта Рум, чийто център 

била Троя; 
Болоня – от българското „болън” (по-

ливна ливада); 
Венеция – от българското „Биняме – 

Бинети” (Дух на водата); 
Тоскана – от българското тюш-туз 

(блато със силни изпарения); 
гр. Цера – от старобългарското „цере” 

– тронен килим (столица); 
Тиренско море – от българското „ти-

рен” (дълбоко)… 
В италианския език преминали реди-

ца български думи като тиран, трон – от 
бълг. „трун”, царска власт; „кан” с мно-
гобройни топоними; бюро (от съдебна 
полиция); Капитолий – от бълг. Кепе 
дуло (храм на хълма) и т.н.

Етруските основали металургично 
производство и произведения на из-

ящното изкуство… Жреците им носели 
трако-български шапки ту-дуло… 

Римската цивилизация възниква вър-
ху основите на българо-етруската. „Да 
имахме вашата история!” – възкликва 
веднъж режисьорът на „Троянската 
война” и на „Спартак”

І в. сл.Хр. – Християнска вълна  
В І век св. Андрей, първият Христов 

ученик, създава християнски общини с 
рибарите по нашия бряг на Черно море. 
В Одесос (Варна) той поставя за Първи 
епископ Амплий, споменат от ап. Павел 
в Рим. Българите приемат Словото Бо-
жие като глас на св. Андрей и го прием-
ат за свой духовен водач. След Малка 
Скития (Добруджа) той отива в Италия 
и с наши хора основава Христови църк-
ви, които носят неговото име. Прия-
тел, живеещ в Италия, свидетелства за 
това. Напр. Св. Андрея де Палофернус 
в Беневенто сочи староримското име 
на област в Малка Скития, откъдето са 
дошли българите. 

ІV век – Българи с Атила 
Латинската историография отбеляз-

ва български имена в средата на ІV в. 
Когато през V в. кан Атила стъпил на 

тяхна земя, те го посрещнали като род-
ственик и го убеждавали да не воюва 
с тях. Той заел Северна Италия и след 
оттеглянето му там остават много бъл-
гари. После българските вълни продъл-
жават да нахлуват по принципа: „бълга-
ри при българи отиват”. 

V-VІ век - Мистериите на готите
Готите в Мизия (Северна България) 

получили християнство от трака Ур-
фил - Първи Христов Посветен в Евро-
па. Излезли оттук, техните мистерийни 
вълни чрез вандалите, лангобардите, 
бургундите и франките залели Европа. 

Теодорих ги повел в Италия, къде-
то направил Равена своя столица. По 
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една спорна версия там, в началото на 
VІ век, в един скрипториум е преписа-
на част от Библията на Урфил Codex 
Argenteus (Сребърна Библия), днес в 
Упсала, Швеция. Важно е, че походът 
на визиготите от Мизия минава през 
Тракия, Македония, Илирия, Италия, 
Южна Франция – Тулуза. По този път 5 
века по-късно се движат нашите бого-
мили, наречени в Италия патарени. 

В 546 г. тракът Велизарий командва 
византийската армия в Италия и моли 
многократно императора да му изпрати 
в помощ български бойци. Командване-
то на гарнизона в Перузия е поверено 
на българина Одолган.

VІ век – С лангобардите: от Пано-
ния – в Етрурия

Ок. 567 г. българи и лангобарди от Па-
нония бягат от Аварите на запад. В 568 
г. лангобардският княз Албион навлиза 
в Италия с 6000 души, между които с 
доста българи. В областта Етрурия, 
която носи спомени от етруските, обра-
зували свое кралство с името Ломбар-
дия. Селищата им са с български, сар-
матски, панонски имена. Други отиват в 
Тоскана, Лигурия... Района от Олона до 
Новара до преди няколко века е нари-
чан България34/. 

Тази поредна българска вълна е 
последвана от много други. В бележка 
на папа Григорий Велики пише за бъл-
гарин, кардинал на Рим “Блаженият Пи-
етро Булгаро (560- 605 г.).” Има и замък 
и селище с това име.

VІІ век – Драмата на кан Алцек
През VІІ век Италия е залята от дру-

га българска вълна, начело с Кубра-
товия син Алцек, която има свои отра-
жения в италианската история.

Хрониката на Фредегар говори как 
панонските българи през 632 г. губят 
битка за престола с аварите след което 

9000 “бугари” тръгват след своя принц 
Алциок. Кралят на франките Дагоберт 
ги устроил при баварите, но една нощ 
заповядал да ги избият. Спасили се 
само около 700 семейства с Алциок, 
преминали река По и намерили убежи-
ще в Равена при венетите.

Историята на българската драма 
продължава друг историк Павел Дякон. 

„По това време (ок 662г.) един бъл-
гарски княз на име Алцеко дойде с всич-
ките си хора съвсем мирно в Италия 
при крал Гримуалд и помоли да живее 
в неговата земя. Кралят го прати при 
сина си Ромуалд в Беневенто със за-
повед да даде нему и на народа му мяс-
то. Ромуалд … им отстъпи обширни 
селища … Цепино, Боянино, Изерния 
и др. (днес Сан Винченцо и Алфедена 
в Тривенто) градове с областите им, 
съветвайки го да остави титлата си 
кан и да я смени с Гасталдо (Губерна-
тор). Тези българи живеят и днес в 
казаните местности и макар че гово-
рят латински, никак не са изхвърлили 
от употреба и своя си език.” 

От Беневенто (източно от Неапол) 
булгарите се разселват в цяла Италия. 
Създават свои селища и се впускат 
смело в италианския социален живот, 
дарявайки го с буйна кръв, боен дух и 
творческа енергия. 

Алцек слязъл в йерархията, но опа-
зил автономия на бит и традиция. Кан 
Ал-тцек (малък принц) уредил за своя 
столица днешно Канталупо ди Бояно 
(от българското “Кан-телепед” - канска 
резиденция). Явно за българите Алцек 
си останал кан, а те се разпределили 
на Канати (канства): Канталупо, Канта-
личе, Кансано, Кантано... До 885г. Репу-
блика Сан Марино била тяхна колония. 
Постепенно минали на юг – в община 
Челе ди Булгерия в област Салерно 



89

под Неапол има селище Български ки-
лии, река Булгано и др.; в Неапол има 
улица Булгариа,”Площад на българите” 
(до дн. Порта Сан Дженаро)… Край дн. 
градове Римини и Озимо имало бъл-
гарски земи и баронство Булгаро. В 834 
г. българин губи гора до гр. Бикари. 

В същия век се строи църквата „Сант 
Андреа е Булгари” в Сан Пиетро. В ІХ 
век българин-господар Алигерни има 
имение Кариктура в Помо Помиляно.

Българите дават нов облик на ита-
лианското земеделие. На тях се дължи 
широкото разпространение на оризова-
та култура. Средновековна Италия се 
хвали както с полския продукт “булгара”, 
така и със специалното жито сараголе-
та от Кампобасо, където най-напред 
отишли алцековите българи. “сарга” и 
“гольо” е буквално “жълто (житно) зър-
но” на старобългарски.34/ 

През военните години потомците на 
Алцек дават най-много бойци.

От VІІ век в изворите се явяват мно-
гобройни топоними и антропоними с 
български корени. Западно от Милано 
има две булгарски херцогства. Тук и в 
Прованс са воювали Булгарските хер-
цози Варниканзии, Забан и Амон. Съз-
дава се и графство Булгария, и селище 
с това име в Караваджо... 

От тогава при Неапол и Амалфи 
съществува и друга Булгария с възход 
през XI век. Има улица и площад Булга-
рия, квартал Булгари... Началник- кора-
бостроител в Неапол е Марино Булгаро 
1308 г.; съветник, приятел на краля е 
Енрико Булгарилло 1390 г. и др. Южно 
от Неапол е с. Челле ди Булгария. Наб-
лизо е връх Бул-герия (1225 м). 

Х – ХІІІ век – Богомилската „ерес”
Църквата узаконява с фалшификат 

господството си над страните и кралете 
стават слуги на Църквата, а не - служи-

тели на хората. 
Тогава Европа е залята от „Втората 

българска ерес” – богомилството. 
То тръгва от Балканските българи 

към другите българи в Европа. 
В Ломбардия, Марке, Умбрия са има-

ли богомилски епископ Марко; 
в областта от Пиза до Ареццо с цен-

тър Тоскана – българина Филип Патер-
нон; 

във Флоренция е имало българско 
богомилско училище… 

Богомилската вълна се носи от бор-
бените Валдези, които не са се пречу-
пили и от най-жестоките репресии сре-
щу тях от страна на папата.

Около 1195 г. епископ Назарий носи 
оттам свещеното „Йоаново евангелие”. 
То предизвиква бясът на Ватикана и в 
1254 г. папа Инокентий ІV нарежда да 
се разрови гроба му. Срещу опасния 
мъртвец са изречени страшни анатеми 
и костите му са изгорени. Но Духът не 
гори. „Изгори, за да светиш!”.

В 1250 г. Райнер Сакони, бивш катар, 
минал на служба при инквизицията 
в Милано и дал списък на катарите в 
Ломбардия и Северна Италия. „Църк-
вата в Конкорецо (19 км от Милано) е 
най-важна между 6те богомолски църк-
ви в Италия. Нейните епископи пътуват 
за напътствия до България.” Миланско-
то херцогство е било управлявано от 
граф Фачино Кане - булгарски кодоти-
ер, създал своя собствена автономна 
държава. В 1417 г. булгарски благород-
ници се клели във вярност на херцога 
на Милано. 

Други български вълни
Преселването на българи в Италия 

продължава и в следващите векове, 
особено при византийското владиче-
ство до ХІІ в.; при турското нахлуване в 
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ХІV в.; както и след неуспешни антитур-
ски въстания на големите българи.

В 1337 г. Стефан Тертер Шишман и 
брат му Людовик, синове на цар Миха-
ил ІІІ Шишман (1323-1330) се преселват 
в Неапол. Там крал Роберто ІІ отпуска 
месечна издръжка на „Людовик, син на 
българския император”.

От XV век пак там се заселват 
Асеневци. След амнистията от султан 
Баязид II в 1483 г. и реституцията на 
земите на благородниците немохаме-
дани, тези емигранти се разделят, като 
половината от всяка фамилия се връ-
щат в Родината, а другите остават на 
Запад, между тях много Асеневци - в 
Неапол. 

На о-в Иския живеят много италиан-
ски булгари, дали ред аристократични 
родове. Има „пенсионери” -- Марино и 
Петро Булгаро - 1303 г.; трима Марин 
Булгаро: „верен” (1305 г.); шамбелан 
при неаполитанския крал Роберто (1328 
г.) и „офицер” (1343 г.); Малино Булгаро 
– „приятел на краля” (1341 г.) и др. 

Подеста на област Капуа (с Неапол) 
е Жакопо Булгаро от Неапол (1752 г.).          

Културна и Духовна дейност
Освен езика със запазени старобъл-

гарски термини, топонимия, бит, праз-
ници и обичаи, се виждат непроменени 
традиции в изкуството за украсяване; 
орнаментацията на златото, изработка-
та на дантели, на полите, наметалата и 
бонетата, особено в Абруци и в Молизе. 
Италианските народни носии поразител-
но приличат на тези от Балкана.

Отражение от кукерските и нестинар-
ските танци в Странджа и др. обичаи се 
забелязват в италиански песни и танци 
около запалени огньове уж по случаи 
на разни светии, а всъщност по праз-
ници от слънчевия цикъл. Нестинар-

ството е един указател за наличие на 
българи. 

В мирните години българите излъч-
ват безброй духовни и културни дейци. 
Затова папата пише на княз Борис, ч е 
българите имат древно минало. 

Алцековите българи са пренесли в 
Италия Българския Зодиак. Папа Гри-
горий изместил началото му с десет 
дни от това в Българския календар, за 
да не се разбутат Коледните празници, 
и го обявил за официален календар, с 
който светът си служи и до днес.

“Безбройните културни изяви на 
хората с българска кръв предизвик-
ват възхищението на всички” – пише 
проф. Винченцо д, Амико.

Папските библиотеки и досиета, мно-
го архиви и документи от италианската 
история са изпълнени с български име-
на. 

В Рим е действал кардинал Пиетро 
де Булгаро (560-605 г.). 

Римската църква осветила дело-
то на Кирил и Методий. В 869 г. папа-
та наредил Кирил да бъде погребан в 
базиликата „Св. Климент”. (Днес тя е 
най-святото място за българите в Рим.) 
10 години по-късно (879 г.) папа Йоан 
VІІІ потвърдил каноничността на Кири-
ло-Методиевия език. А след още 1100 г. 
(1979г.) папа Йоан Павел ІІ обяви св.св. 
Кирил и Методий за покровители на Ев-
ропа.

Източно от Милано се намират Бо-
лоня и Верона – два града с древни 
български имена и богата история. 

През ХІ век в Болоня се сформирала 
водещата в Европа Школа по право. 
Тук е чел лекциите си болонския юрист 
Булгаро де Булгари (ок. 1066-1167г.), на-
речен Златоуст, за когото пише в Ита-
лианската енциклопедия. Пред къщата 
му се намира “Площад на българина”. 
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На нейно място е основан Първият уни-
верситет в Европа „Университато Бул-
гаро” (1119г.). (далеч преди Оксфорд и 
Кеймбридж). Там могат да се видят фа-
милните гербове на Алцеус Булгарини 
и на Асканиус Булгарино от Сиена. В 
пълна независимост от черквата, там 
се учат 10000 студенти от цяла Европа 
(в Кеймбридж, основан следващия век, 
учат 5000!). Магнетизмът му привли-
ча мастити представители на европей-
ската култура като Томас Бекет, Данте 
Алигери, Еразъм Ротердамски, Алберт 
Дюрер, Николай Коперник… Универ-
ситетският параклис и днес се нарича 
“Санта Мария дел Булгари”.

В 1258 г. във Верона Мастимо I 
дела Скала създава Булгарска държа-
ва, просъществувала до 1387 г. Неин 
най-велик държавник, пълководец и 
дипломат е Кан I Гранде делла Скала 
(1291 - 1308-1329 г).

На събор във Флоренция в 1439 г. Из-
точната църква се води от Вселенският 
патриарх Йосиф Българинът (незако-
нен син на цар Иван Шишман). Сред 
делегатите е и византиския Император 
Йоан VІІІ Палеолог. Патриарх Йосиф е 
погребан в църквата „Санта Мария” във 
Флоренция. Освен там, негови портре-
ти има и в капелата „Палацо Медичи 
Рикарди”, и върху бронзовата врата на 
базиликата „Сан Пиетро” в Рим.

Папи булгари са Каликст III Борджия 
(1447 - 1456 г.) и Алесандро IV Борджия 
(1492-1503 г). Заедно с кардинал Чеза-
ре и Лукреция Борджия от секретните 
служби, те спасили Италия от органи-
зираната престъпност. А Лукреция Бор-
джия е прочистила висшето общество 
от самозванци.

Друг папа булгарин (1603 – 1621) е 
Павел VI Камилло Боргези. Негов пле-
менник е кардинал Спицион Каффа-

релли Боргезе, построил вила Боргезе 
и създал прочутата колекция Боргезе.

Булгаро Монтемелино от гр. Перуджа 
става 14ти епископ на града. Друг Бул-
гаро е реставрирал катедралата „Сан 
Лоренцо“ и базиликата „Сан Доменико“, 
починал е в 1312 г.

В Рим е родена голямата певица со-
пран Мариана Бенти Булгарини (1684-
1734 г.) Там са творили ред булгари 
като скулпторът Канова и известният 
златар Вартоломео Булгаро (XVI в.).

Северно от Рим е село Болгари делла 
Герардеска, на името на граф Уголино 
Болгари (познат ни от Дантевия „Ад“). 
Той е починал от глад в една кула, заед-
но със синовете и внуците си (оцелял е 
само един внук).

По- на север е Сиена, управлявана 
до 1262 г. от подеста Булгаро де Пус-
терла. Родът му е дал ред видни лично-
сти, като Булгарино ди Симоне - мини-
атюрист (XIV в.), художникът Мартино 
Булгарини, поетът Велизарио Булгари-
ни (XVI в.) и проф. Булгарино Октави-
нус (ХV-ХVІ в.). 

Флорентинска Тоскана е дала рода 
Кадоло (Ка-Доло - Дуло), известен като 
Католиниджи и с рода си Булгаро, дал 
на света Наполеон Бонапарт.

Булгари се срещат сред водещи ита-
лиански архитекти и аристократи. Арх. 
Слави Дончев сочи фамилиите Орка-
но (Орхан!), Котраго (Котраг) и др. 

Българите пренасят в Италия първи-
те струнно-лъкови музикални инстру-
менти. Прототипът на съвременната 
цигулка “лира да брачо”, известна от 
ХV-ХVІ в., а също и на лютнята са съз-
дадени на база на българската тамбура 
– булгарината. Виртуози като Стради-
вари са ползвали за материал за ин-
струмента си т. н. “pinno rosso bulgaro” 
(червен български бор) от Долна Баня 
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и Костенец. В една биография на 
Страдивари се говори за сечище под 
връх Белимек (вероятно Белмекен) в 
Родопите. 

В ХІV век в Италия твори известният 
художник Бартоломео Булгарини. Шест 
века по-късно (1937г.) италианската 
преса реди суперлативи за варнен-
ския художник Борис Георгиев, който 
от четвърт век живее там. Прославил 
името ни в Европа, Индия, Бразилия; 
приятел на папата, на Айнщайн, на 
Махатма Ганди, Рабиндранат Тагор и 
Джавахарлал Неру, скитникът намира 
в Италия повече признание, отколкото 
в страната си. А Италия има усет за 
красотата и го смята за свой „гениален 
художник”! 

    В 1999 г. съдействах за идване на 
дъщеря му Джакомети във Варна, къ-
дето тя донесе 12 негови картини. Но 
Общината отказа да спонсорира изда-
ване на готовата монография и не по-
стави паметна плоча на дома му. Бъл-
гарският посланик в Италия отказа да 
помогне („…нито лирета!...”)

Културолозите отбелязват с изне-
нада, че дори днес, след хилядолетия 
от насилия, асимилации и влияния на 
разнородни култури, българите са за-
пазили своята самобитна народност. 
Италианските списания отчитат, че 
психологията и бита на българите от 
Мизия са идентични с тези на жители-
те на Болгаро Верчелезе от Пероза и 
от общините на Молизе.34/

Италианската енциклопедия опис-
ва в няколко страници историята на 
Волжка България, помества и карти. 
„Владения на българите от Волга със 
столица Булгар” (В Руската енциклопе-
дия такова понятие не съществува.)

Италианските булгари обитават 7 
Булгарии, като тази в Сицилия при Па-

лермо и при Неапол и Амалфи. Днес в 
Италия има към 700 селища от българ-
ски произход, 25 от тях носят български 
имена, главно в областтите Молизе, 
Ломбардия, Емилия, Тоскана, Марке и 
Умбрия – в Северна и Средна Италия 
и в Пулия, Кампания и Калабрия – в 
Южна. Познати са около 50 форми на 
топоними и етноними от рода на Бул-
гариа, Булгари, Булгаро… в имена на 
градове, села, селища, стопанства, 
кули, пасища, планини, хълмове, до-
лини; оврази; канали, извори и чешми; 
крайбрежия и железопътна станция. 
Техният брой надхвърля всякакви пре-
броявания, защото още след VІІ век се 
явяват толкова креации на имена, че 
трудно се разпознават.

През 1937, по покана на няколко 
общини, българският посланик е по-
срещнат тържествено от потомците на 
Алцек. Посетили са “Български Килии” 
и Планина България (Monte Bulgeria). 
В Италия се построи огромен мемори-
ален паметник на кан Алцек. Дали да 
не ги помолим да построят до него и 
паметник на брат му Аспарух, тъй като 
Варненската община от 20 години про-
така бюрократично строежа на такъв 
върху Аспаруховия вал?

След обстойно изследване на това 
българско присъствие, арх. Слави Дон-
чев твърди, че Италия влиза в Третото 
хилядолетие с повече от пет милиона 
българи! (Според последни изследва-
ния цифрата клони към 7!)

Според новите генетични изследва-
ния, проведени в Университета в Па-
вия от италиански и български учени, 
генетично българите са по-близо 
до италианците, северните гърци и 
дори до унгарците, отколкото до ос-
таналите славяни.
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СЛАВЯНСКИЯТ МИТ, ПАНСЛАВИЗМА И СЪДБАТА НА БЪАГАРИЯ  

НИКОЛА ВИДЕНОВ 2017 г.
Д-Р ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ 2019 г.

  Настоящата публикация е опит за изнасяне на истината чрез 
представяне на премълчавани или преднамерено изопачавани истори-
чески факти и събития свързани с възникването и налагането на пан-
славянската доктрина в официалната българска историческа наука и 
свързаните с тях исторически последствия за българите. За неинфор-
мирания съвременник тези факти биха звучали странно или прекалено 
шокиращо, но истината трябва да се знае дори и бидейки нелицепри-
ятна. Много факти в българската история са „премълчавани“ в угода 
на конюнктурни времена най-вече през периода на комунистическата 
диктатура, но този нихилизъм и страх от истината продължава за съжа-
ление и в днешно време.

Защо българите не се споменават между етносите в Италия?
Българите са свободолюбиви, с буйна кръв, организаторски принципи, 

разкрепостено мислене и творческа енергия. Те са идеален стимулатор за 
еволюция в страните, където живеят, но са опасни като революционери. Това 
се видя и в Далечния Изток, и в далечния Запад, и в далечния Север, и в 
Централна Европа. Затова на тях се дава свобода да разработват запустели 
стопанства, дават им се и привилегии, за да са доволни, но не и политическа 
автономия, за да не сменят властта. Затова след богомилския Х век те не 
фигурират като отделен етнос в официалната история на Италия.

Това са само нахвърлени щрихи за илюстрация на проявата на българския 
творчески гений, намерил условия за съществуване и реализация в тази 
слънчева страна. Не може да се каже всичко, но не е и необходимо. Важно 
е, че милиони „италианци” носят български дух! 

Там вече има повече българи, отколкото в България! И по-добре пазят 
историята ни. И един ден могат да претендират, както фундаменталистите в 
Татарстан, че там е Истинската България. 

И ние ще трябва да се съгласим с очевидното!

Който владее миналото, той владее и бъдещето/ Оруел „1984 та“ 
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Като начало, нека читателя обърне 
внимание на това, което става с промя-
ната на ударението при думите слово и 
слава:

Слὁво – слὁвен (народ), слὁвенски 
(народ) и с промяната: словὁ словèн 
(народ), словèнски (народ);

слàва – слàвен (народ), слàвенски 
(народ) и с промяната: славà-славèн 
(народ); славèнски (народ);

слàвян – слàвян (народ), слàвянски 
(народ) и с промяната:

славян-славян (народ) – славянски 
(народ).

Веднага става ясно, че от прилага-
телните слὁвен и слàвен, става тран-
сформация на прилагателните в „етно-
са“ словèн и славян.

Всичко това е игра на думи, но ни 
дава основание да приемем тезата, че 
езика на българите е слὁвен, (идващ 
от думата слὁво, и за това неслучайно 
в Евангелие от Йоана, гл. I е казано: 
„В начало бе Слὁвото; и Слὁвото бе у 
Бога; и Слὁвото бе Бог“) и оттук идва 
названието-слὁво, слὁвен-слὁвенски 
език. Едва ли в тези времена на ге-
ополитически домогвания на Църквата 
през онази далечна 866 г. папа Адриан 
II е впечатлен от думите, че „слънцето 
свети за всички и че на всички езици 
може да се слави бога“, както се твър-
ди в официалната версия на сегашна-
та ни историография. Вероятно с тази 
теза при диспута си с папа Адриан II Ки-
рил философ е доказал, че българския 
език е също от бога (народ носещ бо-
жественото слово- Бог-ари, ), и затова е 
разбил триезичната догма, което по съ-
щество си е и първата РЕФОРМАЦИЯ 
на тогавашната църква! Тук смисъла е 
такъв, че тези които не носят словото 
божие са НЕМИ (от ням-безгласен) и за 
това българите са нарекли неслучайно 

изменниците на Атила – остготите и с 
думата немци.

За пръв път думата славяни – в сми-
съла на етнос, влиза в политическа 
употреба през 1593 г., като дотогава 
„slavi“ е всъщност – “sclavi“ (означа-
ващо роби от латински) и тази дума 
се използва във византийските изво-
ри. Всеки изследвал проблематиката 
на древната българската история е ус-
тановил, че няма НИТО ЕДИН роден 
или чужд извор, който да говори за 
покръстването на два народа – т. 
нар. „славянски“ и български, а се 
говори само за българи и български 
народ.1 Няма византийски извор, в 
който при преговори да се сключ-
ва договор със „славяно-българска 
държава“, а винаги се говори за бъл-
гари и България. Колкото до терми-
на „славяни“ от руските църковни 
извори трябва ясно да се подчертае, 
че те са късни преписи от старобъл-
гарски (едва от XVII–XVIII в.) и изра-
зяват велико руската – панславянска 
доктрина и на тях не може да се има 
доверие. Също така няма нито един 
чужд или наш извор в който да се 
споменава за ПРАбългари и ханове, 
а навсякаде се говори за БЪЛГАРИ и 
владетелят на българите.2 Само един 
пример в тази насока е достатъчен. На 
придобилата известност като колона на 
Омуртаг в края на текста издълбан на 
нея, пише КАНА СУБИГИ ОМУРТАГ, 
което не пречи на нашите „добросъ-
вестни” историци от Златарски та до 
днес правейки „академично издържан“ 
превод от старогръцки да го обявят за 
колоната на …ХАН (???) Омуртаг. Кол-
кото до термина „СКЛАВИ“ от визан-
тийските извори, то той се е използвал 
от църковниците-хронисти в смисъл на 
„роби“, „светлокоси роби“, или „нечес-
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тивци“, с който са наричали също така 
и не изповядващите официалната хрис-
тиянска доктрина-арианите. Според 
възрожденеца Марин Дринов, както и 
д р Ганчо Ценов (и до сега обявяван 
от официозната историческа школа за 
„фашизоид“, „прекаден патриот“ и пр.) 
т. нар. „славяни“ са всъщност… траки. 
На подобно мнение застава и изследо-
вателя Йордан Табов. Интересен факт 
е, че антропологическите черти на нар. 
„славяни“ и траките е смайващо една-
къв. Изследователите са на мнение, че 
след покоряването им от Рим траките 
започват да бъдат наричани и „склави“ 
(роби), а част от тракийските племена 
се изтеглят на север отвъд река Дунав. 
Това важи и за племето Даки, обитава-
що земите от р. Дунав на север и Кар-
патите, което е покорено само за кратко 
от император Траян, но след това не-
сигурни в това завоевание римляните 
се оттеглят обратно, без да установят 
дълготрайна римска власт в този район. 
След близо 300 г. тези тракийски общ-
ности нахлуват обратно на Балканския 
полуостров, но вече назовавани като 
„склави“ (светлокоси роби) и „нечестив-
ци“ от византийските църковници-хро-
нисти. Българската история от 866 г. 
когато се налага насилствено офици-
алната верска доктрина на Византия(т. 
е. през 866 г. Борис провежда”препо-
кръстване”) та чак до наши дни е била 
фалшифицирана от гръцките хронис-
ти, българските и руски църковници, 
а и чужди историци в по-ново време в 
услуга на панславизма. Странно защо 
в учебниците по история няма нито 
една автентична рисунка на „славяни“ 
или „славянски войни“, така добре уж 
описвани иначе от византийците? Из-
ображението на „славяните“ в нашите 
учебници са „съвременна“ (???) рисун-

ка (виж например учебника по история 
за 5 клас на изд. „Просвета“ прил. № 1). 
Освен това никой поклонник на славян-
ската идея не може да обясни как и от-
къде идва „етническият бум“ при т. нар. 
„славяни“, като се премълчава факта, 
че през същия период в Европа са 
засвидетелствани множество чумни 
епидемии продължили с кратки пре-
късвания в периода от 534 г. до 600 г., 
включително и в местата обитавани 
от т. нар. „славяни“. Тези епидемии 
според учения Дж. Ръсел са дове-
ли до драстичното намаляване със 
60% на населението на цяла днешна 
Европа.3 Смешното е, че именно през 
този период според тезата на офици-
озната славянска доктрина „славянски 
маси на вълни са залели цяла източна 
Европа и Балканския полуостров“ (?!). 
Историците така и не успяха да открият 
автентично „славянско“ селище и кера-
мика, а посочените като такива са само 
от предположения и то от руски (и 
разбира по-късно и от съветски) из-
следователи и археолози. Даже има-
ше период през който римската и древ-
нобългарската керамика се обявяваха 
от съветските историци за „славянски“3 
(виж сп. „ Исторически преглед“- година 
пета 1948–1949 г. с гл. редактор Алек-
сандър Бурмов).

НАЧАЛОТО  НА  СЛАВЯНСКАТА  
ДОКТРИНА  И  РОЛЯТА  НА  ГРЪЦКО-
ТО ДУХОВЕНСТВО  И  СРЪБСКИЯ  НА-
ЦИОНАЛИЗЪМ  В  ТОЗИ  ПРОЦЕС

За сведение на неинформирания съ-
временен читател, т. нар. „Славянска 
идея“ е възприета от българската инте-
лигенция през началото на XIX век в пе-
риода на българското Възраждане (под 
влияние на умелото руско внушение 
и манипулиране на историческите 
факти), като начин за разграничава-
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не от гърците и турците. През периода 
на турското робство, както е известно 
т. нар. Вселенска или Константинопол-
ска патриаршия (доминирана винаги от 
гърци) не признава българите за отде-
лен народ, а ги нарича „руммилет“ (ро-
мейски народ), което се възприема и от 
Османската империя. Християнското 
богослужение е само на гръцки език, а 
политиката на асимилацията над бъл-
гарите, е както от турска, така и от гръц-
ка страна, като погърчването на бъл-
гарите е било приоритет за гръцкото 
духовенство. Под покровителството 
на турската власт гръцките владици 
събират от българския народ големи 
данъци, налагат произволни глоби вър-
шат всевъзможни злоупотреби и наси-
лия, постоянно злословят пред осман-
ската управа по адрес на непокорните и 
по-будни българи, неведнъж провалят 
с предателство започнали въстания. 
Българския език е забранен при бого-

служенията а изгарянето от гръцките 
владици на църковни книги написани 
на старобългарски език е методично и 
повсеместно явление. Привилегирова-
ния си статут т. нар. Вселенска патри-
аршия придобива с много подкупи и ла-
кейничене пред Султана след падането 
на Константинопол. Самото българско 
Възраждане е духовен процес, който 
започва като реакция срещу гръцкия 
духовен гнет с идеята за независима 
българска църква и богослужение 
на български, и е подето от българ-
ски духовници. Един от тези родо-
любиви духовници е Неофит Бозвели, 
който е остро критичен и спрямо руска-
та политика към българите. През 1841 
г. той е наклеветен от гръцкото духо-
венство, че „бунтува българите против 
Султана” и е заточен в Света гора. На 
другият доблестен духовник – Иларион 
Макариополски дръзнал за пръв път 
да не произнесе името на т. нар. Все-
ленския патриарх при богослужението 
за Великден на 3 април 1860 г. в бъл-
гарската църква (известна като „желяз-
ната“) в Цариград, с което изразявайки 
народната воля провъзгласява отде-
лянето на Българската църква от Кон-
стантинополската патриаршия, също 
не е простено родолюбието. Борбата за 
независима Българска църква продъл-
жава още 10 г., когато накрая отстъпва 
и „покровителя“ на балканските хрис-
тияни - Русия обезпокоена от успехите 
на католическата пропаганда в българ-
ските земи и признава съществуващото 
„де факто“ положение. Тази конюнктур-
на промяна на руската позиция, както 
и дългогодишната и упорита борба на 
българите, са истинската причина, на-
каралa Султана да признае официал-
но с ферман през 1870 г. независимата 
Българска екзархия.Тук е мястото да си 
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зададем въпроса, защо турските вла-
детели наричат завладяната България 
не „Булгаристан“ а …“Руммилет“ и 
каква е причината още през 1557 г. да 
се позволи от Високата порта (Султана) 
независима Сръбска архиепископия (в 
Ипек) при това тя не е обект на домог-
вания от Вселенската патриаршия или 
по-точно не е гърцизирана за разли-
ка от българската. Не познаването на 
древната българска история, руското 
внушение за „Добрия дядо Иван“ –“без-
користният спасител на българите“ и 
желанието за разграничаване от гърци-
те карат българите да прегърнат иде-
ята за славянството без да подозират 
нейното коварство.

Не трябва да се забравя от съвре-
менните българи, че панславянската 
идея от самото си начало лансира и 
обслужва чужди на българите идея, 
цели и политика. Показателно е, че тя 
започва като така наречената ИЛИРИЙ-
СКА ИДЕЯ, формирана на етапи. Същ-
ността й впоследствие има политиче-
ски адрес и най-кратко има за идея, че 
с името илирийци се наричат всички 
народи, населявали в античността 
земите, които през средновековието 
били „славянски“. Илирийската идея 
става платформа на всички участва-
ли в плана за „освобождението“ на 
всички балкански християни – т. н. 
„южни славяни“. Папа Климент VIII 
подготвя военен съюз между Испания, 
Австрия и Полша за война срещу Ос-
манската империя, предвидена за 1593 
г. На 14 април 1595 г. австрийският им-
ператор провъзгласява, че приема под 
своя защита християните в Босна и съ-
седните й земи, като както се забеляз-
ва той не говори за освобождение на 
живеещи там „славяни“. За създател 
на илирийската идея се сочи Винко 

Прибоевич със издаденото от него 
през 1532 г. във Венеция „Слово за 
произхода на увенчаните със слава 
славяни“, (забележете думите слава 
и славяни!!), която търси идеологи-
ческа формула, за да оглави „славян-
ското“ множество, изгубило държавна-
та си независимост при падането на 
българското и сръбското царство.4 Но 
ренесансовата илирийска идея е из-
пълнена по онова време с конкретно 
политическо съдържание – подготвяна-
та война срещу Османската империя. 
Илирийската идея има обединяваща за 
времето си сила и емоционален ефект, 
но изпод нейното покривало възкръс-
ват лични и народни претенции. Така 
например албанските старейшини за-
почват да подготвят кореспонденцията 
си с печат, в който има герб с княжеска 
корона. Пак по това време се появява и 
една късна преработка на Душановото 
законодателство, появяват се самозва-
ни потомци на стари владетели: Комни-
ни, Църноевичи и др.

Тук е интересно, че никой не гово-
ри за древния български народ, за не-
говите исторически заслуги, а той се 
подрежда някъде в „славянското мно-
жество“. Особено силно въздействие 
върху представите на съвременниците 
оказва амбицията на генерал Охмуче-
вич, родом от Дубровник, пълководец 
в испанската флота, който съумява да 
се сдобие с поредица фалшифицирани 
грамоти и привилегии, като се изкар-
ва потомък на деспот Хрельо (същият, 
който е погребан в Рилския манастир). 
По негова поръчка, се изготвя мистифи-
циран сборник с гербове уж от времето 
на Душан, в който придобива визуален 
образ идеята за Илирия, уж осъщест-
вена в миналото от Душан, цар от 
„словенска“кръв, който заповядвал на 
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десет кралства. Гербът на този „блес-
тящ“ според Охмучевич император е 
съставен от гербовете на всички земи 
които е владял. Този сборник с гербо-
ве, отнесен от специалистите към 1595 
г., окончателно формира илирийската 
идея, като идея за възкресяване на 
Душановата империя, състоящо се 
от десет кралства!! 5

Мавро  Орбини  и  „царството на 
славяните“

Окончателно „славянската“ идея се 
формира под перото на абатът от Млет-
ския орден дон Мавро Орбини от Пиза. 
През 1601 г. Мавро Орбини написва по 
поръчка книгата „Царството на славя-
ните“ (прил.№ 2). В нея на българите 
са отредени 77 печатни страници (от 
397 до 474 страница). Книгата има дъл-
го заглавие: „Царството на славяните, 
днес неправилно наричани скиавони 
(роби)“…. и още в заглавието: … „и пре-
ди всичко се гледат успехите на царете, 
които някога са властвали в Далмация, 
Хърватско, Босна, Сърбия, Рашка и 
България“. Веднага прави впечатление, 
че в книгата на българите е отредено 
последното място, а Орбини възприе-
ма сборника с гербове на генерал Охму-
чевич за автентичен(?!) и от него въз-
произвежда гербовете на „словените“ 
владетели на „южнославянските държа-
ви“6. Така в началото на българската ис-
тория е отпечатан гeрбът на българите 
от епохата на държавната им независи-
мост – медальон с коронован изправен 
лъв (прил. № 3). В книгата си Орбини по-
мества и две „осъвременени“  според 
неговата визия рисунки на това как са 
изглеждали „славните славянски вой-
ни“7 (прил. № 4).

прил.№ 2

прил.№ 3

От италански “sciavo” – роб. Формата “скиавони” е използвана през ренесанса в Италия.
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Военният план от 1595 г. на Австрий-
ската империя, се осуетява, а после и за-
бравя. Но личната заинтересованост на 
Орбини е в пристрастието му да изтъкне 
Дубровник, като водеща „южнославен-
ска“ сила а рода на покровителите си – 
Бобалевич, като велик и мъжествен род 
с дълбоко патриотично минало имащ 
значителна политическа мощ и слава. 
Така в началото на книгата си Орбини 
започва с посвещение към благодетеля 
и поръчител на книгата: „Посвещение 
до негова Светлост, почитаемия монсе-
ньор… “ и после: „След като написах 
тази история на славяните по насто-
яване на Ваша Светлост, при всички-
те улеснения и удобства, които щедро 

ми предоставихте, за да я доведа до-
край, струва ми се, че сега е мой дълг 
да Ви я посветя преди да я публику-
вате – понеже е Ваше дело” 8... и пр. 
хвалебствия.

И непредубедения читател ще разбе-
ре, че има нещо доста странно и съмни-
телно в тази история, която се възприема 
и до сега от историческата ни наука като 
безспорен исторически извор, а шови-
нистичните залитанията на автора, се 
определят „като проява на горещия 
му славянски патриотизъм“, според 
наши и чужди специалисти историци и т. 
нар.слависти.

Така Орбини с лека ръка изкарва 
Скандинавия – люлка на „славяните“, за 

прил.№ 4
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който народ се сетим, той е „славянски“: 
славяни са … скитите, готите, амазонки-
те са сарматки, което ще рече, че и те са 
„славянки“. Словени са победили Алек-
сандър Македонски т. е. и той е славянин. 
Славяните са воювали с всички народи 
по света (?!), нападали Персия, властва-
ли в Азия и Африка, воювали с Египет, 
накрая надделели над Римската импе-
рия, като завладяли много нейни земи. 
Или както „духовито“ предлага сръбския 
изследовател Н.Радойчич, тази част от 
историята на Орбини можем да озагла-
вим „Словени са всички и навсякъде“9.

Така още целият Илирик отдавна е 
„словенски“, мнозина от папите, Све-
ти Йероним, и пр. Орбини внушава, че 
сърцевината на славянското единство, е 
словенското им писмо и език. В книгата 
са дадени в образци и двете „словенски“ 
азбуки – глаголицата и кирилицата. Но 
тук се получава нещо странно – той сочи 
католическия Св. Йероним за създател 
на „славянското“ глаголическо писмо, 
наречено „буквица“10. На него припис-
ва и съставянето на „славянското“ бого-
служение (?) и навсякъде българския 
принос липсва, а за делото на Кирил и 
Методи не става и дума.

Прави впечатление, че при описания-
та на събитията в книгата на Орбини по-
ради пристрастие или нещо друго, бъл-
гарите са представяни като разорители, 
грабители и убиващи жестоко!

В такава светлина се описват цар Ка-
лоян и победите му над латините, както 
и на цар Самуил над гърците. В описа-
нието за сърбите и византийците обаче, 
думите употребени за българите, като 
„жестоко“ и „разорение“ са спестени, 
даже напротив – оръжието на сръбска-
та войска преди битката с българите при 
Велбъжд „... блестяло на слънцето“...
Също така прави впечатление, че за Ва-

силий II не се споменава, че бил наречен 
„Българоубиец“, заради безчовечността 
и жестокостта си към пленените българ-
ски войни, а просто…. „ромеите победи-
ли и пленили 15 000 българи, на които 
императорът заповядал да извадят очи-
те“. Колко простичко казано, сякаш това 
не е нищо особено, а е някакъв дребен 
факт. Тук липсва и дума например, за до-
стойнствата на цар Иван Асен II прочул 
се с благородството си, като освободил 
гръцките войници след победата му при 
Клокотница през 1230 г. В описанията си 
Орбини стига до абсурди като заявява, 
че, „...българите се възгордели повече 
от всякога, защото вкусили от радости-
те и богатствата на латинците и като 
завзели някои техни земи (!?), веднага 
продължили напред..“ и още за бъл-
гарите „..този тъй войнствен народ да 
не е показал вродената си жестокост 
и „.. Тази тяхна страшна жестокост, за-
едно с другите, изпитал върху себе си 
и император Балдуин“... Този стил на 
изопачаване на историческите факти е 
твърде характерен за византийските хро-
нисти, от които Орбини черпи информа-
ция но тук явно той е „забравил“, че ла-
тинците от IV кръстоносен поход, вместо 
да продължат за Божи гроб превземат 
византийската столица Константинопол 
и я подлагат на клане и плячкосване. 
Също така земите не са „техни“, а са за-
грабени и не само това, ами предявяват 
и претенции към българските земи и за 
тази тяхна лакомия и арогантност запла-
щат с разгрома си при Одрин през 1205 
г. и с главата на латинския си император 
Балдуин Фландърски.

Единственото нещо което се е „изпус-
нал” Орбини да напише положително за 
българите но от особена важност за нас е 
че, „... от вси словени болгарите първи  
имаха царство и най-велико беше”.
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Всичко това ни кара да се съмняваме 
в добронамереността на тази история, 
писана по поръчка от дон Мавро Орби-
ни, и ни кара да си направим съответ-

карта 1  
Империята на цар Симеон Велики 927 -983 г.

Малко припомняне от историята и кой с каква роля е в нея
Тук на добре запознатите с историята на Балканския полуостров, ще се сто-

ри доста странно защо идеолозите на Илирийската идея „пропускат“ да пред-
ложат да се възстанови България от времето на цар Симеон Велики (карта 
1) например, а държат да бъде именно Душановото кралство? (карта 2) Ако се 
видят картите на двете империи то тази на Цар Симеон е с 400 години по-стара 
и освен това е повече от три пъти по-голяма от Душановата (включвала е це-
лите днешни: Румъния, Сърбия, България, Македония, 85% от днешна Гърция, 
Източна Тракия, Албания и част от днешна Унгария и днешна Одеска област в 
Украйна с площ близо 600 000 кв. км.).  

ните изводи, и да попитаме съвремен-
ните ни историци що за наука е това, 
което се преподава в България?
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Карта 2
Душаново кралство 1355 г

Ако пък сравним в културен, военен 
и цялостен исторически аспект ролята 
на двамата владетели в тогавашния 
свят, то превъзходството на цар Симе-

он е видно във всички направления, а 
по блясък и международен престиж Ду-
шановата просто бледнее.

Но тук нека припомним началото 
на възхода на Стефан Душан и това 
как сръбския крал Стефан Дечански 
побеждава с измама цар Михаил III 
Шишман, което сръбските историци 
премълчават. На 27 юли 1330 г. при 
с. Шишковци до гр. Велбъжд (днешен 
Кюстендил), се сключва временно при-
мирие за един ден между българите и 
сърбите предложено от крал Стефан 

заради идващия на следващия ден го-
лям църковен празник – успението 
на Св. Богородица12. Всъщност това е 
коварно и измамно предложение защо-
то крал Стефан чака всеки момент да 
дойдат каталански рицари – наемници, 
а до този момент той отбягва сражения 
на три пъти несигурен в силите си. Спо-
коен от споразумението, свещено за 
православните християни, току-що 
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пристигналият на бъдещото бойно поле 
български владетел разпорежда отбой 
на войската си. На другия ден бълга-
рите са разпръснати извън своя стан, 
като събират храна и дърва, и тогава са 
нападнати вероломно от сърбите. На-
падението се води от синът на Стефан 
Дечански- младия Стефан наречен 
по-късно Душан заедно с 1000 ката-
лански рицари наемници и резултатът 
е 15000 избити българи13. Цар Михаил 
Шишман е тежко ранен и пленен, като 
умира от раните си донесен от победи-
телите в нозете на триумфиращия им 
крал. Макар да не отговаря на истори-
ческата истина в своя „Законник“ крал 
Стефан Душан заявява самохвално: 

„… и на Михаил царя български, с 
меч отсякох главата”. След тази „блес-
тяща победа“ (възхвалявана и до днес 
от сръбските историци) Сърбия бележи 
своя възход и става империя при крал 
Душан, който от крал се самообявява 
за цар (единствения сръбски владе-
тел приел българската имперска титла 
цар) в гр. Сяр и се обявява за „цар на 
сърби и гърци“ през 1346 г. Този възход 
обаче е краткотраен и е свързан само 
с няколко незначителни сръбски побе-
ди над Византия, която в този период 
(1341–1354 г.), е раздирана от между-
особни династични борби, и е загубила   
почти всичките си владенията в Мала 
Азия от селджутските турци и на прак-
тика е една развалина наричана не-
знайно защо още от историците „импе-
рия”.Възхода на Душановото кралство 
(1331–1355 г.) расте в период на упадък 
на България (понасяла 50 г преди това 
нашествията на татарите), както и те-
риториално на юг за сметка на отсла-
бената Византия, и трае само 25 годи-
ни, когато след смъртта на Душан през 
1355 г., при неговия наследник послед-

ва упадък. Нека съвременния българин 
знае, че докато крал Душан се изживя-
ва като „владетел на десет кралства“, 
българите вече изпитват първи (още 
през 1321 г.,1339, 1345 г. 1352 и 1353 
г.) на гърба си турските нашествия.14 
Пръв загива в геройски бой срещу ви-
зантийците и водените от тях турски 
наемници самостоятелния владетел 
на Родопите- Момчил. Със своя 5000 
отряд той воюва срещу обединените 
сили от 20 000 конница на смирненския 
емир Омур и войската на византийския 
феодал Йоан Кантакузин и загива пред 
крепостта Буроград (Периор) на 7 юли 
1345 г.15 Под натиска на крал Стефан 
Душан българският цар Иван Алексан-
дър през 1351 г. отказва на византий-
ското предложение за парична помощ 
на византийската флота за да се спре 
нашествието на турците в Тракия16. 
Освен това, внезапно от самонадеяни 
и силни, след съкрушителната загуба 
при Косово през 1389 г. сърбите стават 
васали и съюзници на турците. Така в 
битката при Никопол през 1396 г. между 
обединените християнски сили пред-
вождани от унгарският крал Сигизмунт 
и турците предвождани от Баязид, ре-
шаваща за крайния изход на битка-
та се оказва и намесата на сърбите 
които се бият на страната на Бая-
зид17. Също така те се проявяват като 
лоялни съюзници в битката при Анкара 
през 1402 г., когато турците са тотално 
разгромени от монголите на Тамерлан 
а султан Баязид е пленен. Тогава лоял-
ните сърби вместо да убият синовете 
на Баязид проявяват учудващ герои-
зъм като ги спасяват, а после и даже 
ги подпомагат в междуособната им 
борба за трона, с което окончателно 
проиграват шанса за обща борба и 
освобождение на Балканите от тур-
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ците37. В най-решителния момент, ко-
гато Владислав Ягело (наречен Вар-
ненчик) е пред стените на Варна през 
1444 г. и се решава освобождението 
на северна България освен подлата 
измяна на генуезците и венецианците, 
предателска роля изиграва и сръб-
ския деспот Юрий Бранкович, кой-
то като лоялен васал и за да не си 
разваля приятелството със султан 
Мурад не позволява на българите от 
Македония начело с Георги Кастриот 
(Скендер бег) да се присъединят към 
Владислав18. Тези и много други нели-
цеприятни факти от сръбската история 
се премълчават от сръбските истори-
ци, което не им пречи обаче да хулят 
българите по всевъзможен начин, да 
премълчават исторически факти да се 
изкарват най-героичния народ на бал-
каните или да фалшифицират история-
та до ден днешен.

Малко известен е и фактът, че през 
1844 г. премиера на васална Сърбия, 
Илия Гарашанин написва за сръбския 
княз Александър Караджорджевич т.
нар. „НАЧЕРТАНИЕ“ (което формира 
и до сега сръбската политика, против 
България), целящо да уголеми Сърбия 
главно за сметка на български терито-
рии. През 1848 г. Гарашанин и няколко 
сръбски големци съставят секретен 
„План за създаване на Югославян-
ска федерация“, в която да влязат т. 
нар. Южни славяни- сърбите, хървати-
те и българите, като според плана в 
сръбската територия влизат славя-
ните от Македония и „Стара Сърбия“ 
със… София (!?)22. През 1866 г. руска-
та дипломация в лицето на граф Игна-
тиев ще лансира идеята за Южнос-
лавянска федерация между сърби и 
българи с център Белград с „благород-
ния“ мотив най-вече за да се решили 

териториалните претенции на Балка-
ните (!?). В това време изгода от такава 
федерация има само Сърбия, защото 
българите още са в Османската импе-
рия а и са най- многобройния народ то-
гава на балканите (7 милиона !!) и не 
подозират какво „освобождение“ им се 
готви.

Както е видно от историята обаче, в 
главната си политическа посока Или-
рийската идея от 1595 г. я виждаме 
след близо 320 г., осъществена като 
Югославска федерация, (с енергично-
то руско-съветско съдействие), повта-
ряща, като тенденция почти границите 
на Душановата империя и за малко да 
погълне и „братска и словенска Бълга-
рия“, с основна идея българите да се 
сърбизират.

РОЛЯТА НА РУСКАТА ИМПЕРИЯ
В РАЗВИТИЕТО НА 
ПАНСЛАВЯНСКАТА ДОКТРИНА 
И СЪДБАТА НА БЪЛГАРИТЕ

През 1595 г. Русия още не е Велика 
сила и не е съпричастна на илирий-
ската идея, и едва от скоро е завладя-
ла Казан, и е покорила волжките бъл-
гари, за които Орбини не казва нищо. 
Ще минат само 100 г. и илирийската 
идея ще продължи да се развива като 
панславянска доктрина, лансирана 
от гръцкото духовенство със сръб-
ско „посредничество“ на Петър I 
Велики. За известно време тя ще има 
формата на т.нар. Гръцка идея при 
руската императрица Екатерина II Ве-
лика с идеята, че Русия, като „духовен 
приемник” на Византия и „трети Рим” и 
най-голяма „славянска“ империя тряб-
ва да покровителства всички „славяни“, 
и да ги освободи от турците, както и да 
възстанови Византия. Според плана, 
след въстание на гърците в Пелопонес 
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Русия ще се намеси на тяхна страна, 
като на българите остава неизвестен 
факта, че Русия поема финансира-
нето на цялото въстание. Планира 
се Русия да завладее балканите, Мала 
Азия и Близкия изток, а вторият внук на 
Екатерина II Велика-Константин който 
говорил зле на руски но затова пък на 
отличен гръцки (защото е възпитаван 
от гръцки придворни велможи) трябва-
ло да стане император на вече възста-
новената Византийска империя.Плани-
рало се и създаването на подвластно 
царство Дакия (!?) обхващащо днешна 
България и Румъния23. Никъде в този 
план обаче, не се споменават българи-
те, камо ли да става и дума за освобож-
дението им. 

Руското печатно издание на „Царство-
то на славяните“, излиза в Петербург 
през 1722 г. по „повелението“ на им-
ператор Петър I Велики под заглавие: 
„Книга историография початия имене, 
славы и разширения народа славян-
ского… “ и пр. Твърде показателно в 
него е това, че книгата не е превод на 
пълния италиански текст, а е съкрате-
на „адаптация“ направена на руски 
език от сърбина граф Сава Владис-
лавович –деен дипломат, най-бли-
зък съветник на император Петър I, 
в балканската му политика24.

Тази „адаптация” всъщност е 
откровено фалшифициране на 
Орбини и „дообогатяване” тезата 
за „славяните” и „славяно-русите” 
Освен това в описанията се набля-
га на събития в Рашка, Сърбия, 
Далмация и пр. възхваляват се де-
янията на сръбските крале,  дава 
им се генеалогията, но за българ-
ските–нищо!! Даже за българските 
владетели никъде не се спомена-

ват титлите- боляри, князе, царе. 
Така се пише- Тервел, Симеон, 
Петър, „някой си” Самуил …и пр. 
Никъде не се споменава за цар 
Симеон като владетел-император, 
но за Стефан Душан подробно и 
хвалебствено се описват събития-
та за този крал станал император. 
От този  фалшификат разбираме, 
че „славяните” имали (незнайно от 
къде и от кога) два (!!) вида писме-
ност-т.нар.кирилица и буквица, а 
българския принос на цар Борис- 
липсва!! Историческите събития се 
изброяват и описват тенденциозно 
с премълчаване на общоизвестни 
факти. Откровената просръбска 
тенденциозност е просмукала ця-
лото съчинение за „славяните” Тук 
няма да изброя и очевидните не-
съответствия в датировки и съби-
тия на български владетели.

Най-вероятно този сръбски граф 
ще да е човекът дал идеята на Петър 
I Черно море да стане „вътрешно ру-
ско море“, а Русия да завладее всички 
„славянски“ земи и даже целия свят. Тук 
ще припомним, че при един друг пред-
шественик на Петър също намираме 
сръбска връзка и влияние. През 2005 
г. в излязлата в Белград книга „Исти-
ната за Иван Грозни“ от руснака Вяче-
слав Манягин и младия сръбски учен 
Деян Танич се изследва генеалогията 
на Иван Грозни и се „установява” за 
негови сръбски предци по три линии. 
Най-известната и сега на науката е по 
мъжка линия, като бабата по баща на 
Иван Грозни – София Палеолог е била 
правнучка на деспот Деян и Теодора 
Неманич, сестра на крал Душан (I). Ба-
бата пък на Иван Грозни по майчина ли-
ния е сръбкинята Ана Якшич, дъщеря 
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на войводата Стефан Якшич. Ана Глин-
ски (Якшич) е изиграла според автори-
те много съществена роля във възпита-
нието на малкия Иван Василевич. След 
като останал от малък без родителите 
си Елена и Василий, грижите за него 
поела бабата по майчина линия и ”тя го 
е запознала със сръбските традиции”, 
пише сръбския учен. Вячеслав Маня-
гин с множество аргументи „доказва“, 
че разказите за Иван Грозни като безду-
шен тиранин били абсолютна клевета 
и измислица. В типичния за руския шо-
винизъм стил, Манягин описва как при 

Иван Грозни Русия устояла на „полска-
та агресия“, а на изток и юг „увеличила“ 
територията и населението си почти 
50%. Тук бихме припомнили обаче на 
въпросните автори, че това става за 
сметка на териториите владяни от 9-13 
век от Велика Волжка България(приела 
исляма през 9 век)-(карта 3). Макар и 
след завладяването на Велики Болгар 
от монголите през 13 век и последва-
лата тюркизация на населението името 
болгари като символ на величие  оста-
ва, за която разбира се не става и дума 
във въпросната книга.

карта 3  
Велика Волжка България  9- 13 век
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Именно владетеля на Казан в три по-
редни тежки зими спасява гладуваща 
Московия (Московска Рус тогава още ду-
мата Русия като държава не се употре-
бява) на Иван Грозни, като му доставя 
така необходимото жито. След като ру-
сите се съвземат от тежките зими, Иван 
Грозни предприема военен поход до Ка-
зан и на 2 октомври 1554 г. след дълга 
обсада го превзема, като избива 190 000 
жители на града и заграбва съкровища-
та му а казански майстори-строители му 
построяват Московския Кремъл и цяла-
та крепостна стена копирайки Казанския 
Кремъл и архитектура. От този период 
руските църкви имат този „специфичен” 
купол и архитектура но този „неудобен” 
за руския шовинизъм факт е премълча-
ван в днешна Русия. За да оправдае по-
хода си до Казан пред света, Иван Гроз-
ни разпространява лъжата, че е превзел 
някакво татарско ханство на доскорош-
ните потисници на русите, въпреки че се 
титулува и Велик княз български (това 
обаче най-нагло се премълчава от руска-
та историческа школа). Но да продъл-
жим е премълчаното и досега от днешни-
те казионни историци за „загрижеността“ 
на Руската империя за славянството. На 
7 март 1711 г. в Успенската катедрала в 
Кремъл, в присъствието на Петър I е про-
четен Манифест за обявяване война на 
Османската империя. На 13 март е изда-
ден втори Манифест до ... „всички христи-
яни от православната гръцка и римска 
вяра в Сърбия, Славония, Македония, 
Босна, Херцеговина и особено Черно-
горците, да се присъединят към на-
шата армия и се сражават с оръжие 
в ръка“ и се съобщава, че Русия иска… 
“да ги освободи от езическата тирания”25. 
Както забелязваме отново не става и 
дума за България и българите, защото 
целта явно не е нейното освобождение а 

завладяване и заличаване. Затова много 
преди манифеста тайни руски емисари 
кръстосват балканите и разпространяват 
слуховете, че Русия е „безкористна осво-
бодителка“ и това ще продължи и по-на-
татък в руската а отпосле и в съветската 
политика.

Българските църковници през 
XVIII век, не са могли да четат исто-
рията на Орбини в нейния оригинал 
на италиански език. Паисий Хилен-
дарски намира екземпляр от руско-
то „адаптирано“ издание в библио-
теката на сръбската архиепископия 
в Сремски Карловци по време на 
краткия си престой там през 1761 
г., и широко се ползва от него като 
„сигурен източник” 26. Затова и не-
говата история издадена в 1762 г. е 
логично да е озаглавена „История 
славянобългарска“.

Защо обаче официалната българска 
историческа наука и до сега премълчава 
и не забелязва, че историята на фран-
цисканския монах Блазиус Клайнер из-
дадена година по-рано от Паисиевата 
– в 1761 г. е озаглавена „История на 
България“ и в нея липсват тези „сла-
вянски“ залитания и акценти? Самият 
академик Дуйчев в предговора на един-
ственото българско академично издание 
на историята на Блазиус Клайнер от 1977 
г. отбелязва, „че от научна гледна точ-
ка тази история има безспорно по-го-
леми качества отколкото Паисиевата, 
но последната била „придобила“(?)…
по-голяма популярност. Защо тази кни-
га няма тази известност сред българите, 
ще ни отговори факта, че в книгата на 
Блазиус Клайнер за славяни се споме-
нава мимоходом точно 11 пъти и то като 
за съпътстваща и незначителна роля, на 
хора увлечени от събитията в които во-
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деща роля имат българите.
Също така първото печатно издание 

на историята на Христаки Павлович, из-
дадено през 1844 г. (която всъщност е 
преработка и допълнение на Паисиева-
та) е озаглавено: „ЦАРСТВЕНИК или ИС-
ТОРИЯ БОЛГАРСКАЯ“ (но не и славяно 
болгарская, прил. № 5)

прил. № 5

„Царството на славяните“ е книга, от 
която руския панславизъм и нейното га-
лено дете – сръбския шовинизъм чер-
пят вдъхновение, а нашите казионни ис-
торици сочат като достоверен източник.

Панславизмът тръгва с основната 
идея, че руските „славяни“ трябва да 
завладеят първо Османската империя, 
после Европа и накрая целия свят (!!), 
което се разбира от „Азовския завет” и 
„Начертанието“ на Петър I Велики, как-
то и от „Начертанието“ на Екатерина II 

Велика и залягат в доктрината на всички 
руски и съветски правителства (за по-
вече подробности виж документалната 
книга на Иван Лалов „Освободителни 
мисии на Русия – Съветския съюз във 
и около България“ София 2004 г.).Това 
е коварна доктрина възпрепятствала 
българската държавност, набивала ком-
плекс за малоценност и донесла неиз-
броими страдания и геноцит над бъл-
гарите. Нейни проявления са и до днес 
македонизмът, политиката на Гърция за 
гърцизиране на българите в Беломори-
ето и Албания (и до сега), кражбата на 
българското сирене, кисело мляко, бъл-
гарския фолклор и танци, и обявяването 
им за „елински“ (т.е. традиционно гръц-
ки) издаването на помашко- гръцки реч-
ник през 1992 г – т.е. създаване на „по-
машки” етнос в днешна Гърция, както и 
толерирането на татаризма и до сега в 
Руската федерация. От времето на Пе-
тър I Велики чак до края на XX век Ру-
сия ще глези и толерира Сърбия и Гър-
ция, за сметка на България и ще води 
политика на купуване на българската 
интелигенция с цел славянофилията 
(русофилията) да бъде еталон в Бълга-
рия. За разлика от България на Сърбия 
и Гърция ще се отпускат милиони рубли 
само за да се стимулират техните на-
ционално освободителни движения про-
тив Османската империя, а Сърбия ще 
стане основния проводник на панслави-
зма (антибългаризма). Руският шовини-
зъм ще роди и популяризира митът за 
добрия „дядо Иван“ по ирония името 
идва от… Иван Грозни, който разбил 
„лошите“ татари), ще се създават „сла-
вянски“ комитети, направление в наука-
та „славистика“, ще се откриват „славян-
ски“ университети, малко по-късно ще 
се пропагандира и „безкористната Бъл-
гаро-Съветска дружба“ и пр.
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ГРЪЦКИЯ  ПРОЕКТ  НА  ЕКАТЕРИ-
НА  ВЕЛИКА

Първият израз на активната настъ-
пателна руска политика по Източния 
въпрос са двете войни на императри-
ца Екатерина Велика (1768–1774 и 
1787–1791). В резултат на военните си 
победи в тези войни Русия реализира 
редица териториални и стратегически 
предимства, най-важното от което е из-
воюваното й по договора от село Кючук 
Кайнарджа (21.07.1774) право да по-
кровителства балканските православ-
ни християни.

В българската историография обик-
новено значението на тази придобивка 
за нас българите се тълкува в смисъл, 
че едва ли не от тук нататък българите 
са се сдобили със свой истински покро-
вител и защитник. 

Фактите обаче говорят за друго.
Това свое право Русия разбира по 
специфичен начин. “Северната Ви-
зантия” счита, че на първо място 
трябва да се защитават право-
славните гърци. Тук е необходимо 
да се направи важно уточнение. В 
тази епоха етнонимът “гърци” има 
далече по-широко значение и тък-
мо в имперската практика на Русия, 
а и на Османска Турция съгласно 
действащата в нея система на ми-
летите православен християнин ве-
кове наред е синоним на “грък.” По 
този въпрос воюващите по между 
си български “освободител” Русия 
и политическият български пороби-
тел Османска империя действат в 
пълно единство.

Следователно след 1774 г. не българи-
те като част от православната християнска 

Руската  императрица 
 Екатерина  Велика

общност в Османската империя, а преди 
всичко гърците стават обект на руското 
имперско покровителство. Аргумент в 
подкрепа на тази теза е обстоятелството, 
че докато Екатерина Велика води войните 
си срещу османския султан нейните еми-
сари успяват да изселят по различен на-
чин над 500 000 българи. В хода на войни-
те си против султана руските императори 
създават всевъзможни имперски проекти 
за решаването на Източния въпрос. Един 
от тях е т. нар. “Гръцки проект” от 1782 г. 
Той е много показателен за целите на Ру-
сия на Балканите и респективно за отно-
шението й към българите. (карта 4)

По “гръцкия проект” въобще не се 
предвижда възстановяване на бъл-
гарската държава и освобождение 
на българския народ, а напротив 
възстановяване на Византия за наша 
сметка т.е. чрез погърчване на бълга-
рите и даже разделяне на земите им.
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Карта 4  
Руска карта на  “гръцкия проект”

Проектът на Екатерина Велика пред-
вижда възстановяване на Византия, 
която трябва да обхваща Цариград, 
Северна Гърция и цяла България (Ми-
зия, Тракия и Македония). Замислено 
е възстановената Византия да се уп-
равлява от внука на императрицата 
Константин Павлович, кръстен на по-
следния византийски император от ди-
настията на Палеолозите. Освен това 
Русия трябва да заграби черноморско-
то крайбрежие до р. Днестър. Екатери-
на Велика предвижда и създаването и 
на царство Дакия от Влашко, Молдова 
и Бесарабия.

Даки по това време северно от р. 
Дунав няма (българите са преоблада-
ващото  население в тези райони) но 
Екатерина Велика в типично имперски 
дух ги “създава”, защото е опасно да 
има много българи в земите, разпо-
ложени на подстъпите за  Цариград и 
Проливите.

По времето на Екатерина II Вели-
ка през 1773 г. руската армия минава 
Дунав след обявената война на Ос-
манската империя, като руската про-
паганда тръби, че това е война за ос-
вобождаването на българите и те с 
хиляди се стичат да воюват на руска 
страна. Войната завършва с молба за 
мир от Султана, но въпреки героизма 
на българите в мирния договор няма 
и помен за автономия на България 
или поне защита на правата на бъл-
гарските християни. След оттегляне-
то на руската армия настъпва истин-
ски ад в българските райони дръзнали 
да въстанат, като резултата е кланета, 
грабеж и помохамеданчване.

През 1789  Екатерина ІІ отправя 
меморандум до Йосиф ІІ за разде-
ляне на Османската империя и за 
създаването на “Дакия” начело с 
гръцки православен император, 
включваща в себе си Молдова, 
Влахия и Бесарабия. Босна и 
Сърбия в този случай биха отишли 
към Австрия.

През 1791 г. Екатерина обявява 
нова война на Османската империя 
завършила обаче странно защо на-
края  без и дума да се спомене в 
мирния договор за българите?6

“Гръцкия проект” не се осъщест-
вява, поради отхвърлянето му от 
австрийския император Йосиф II, 
но той е много показателен за им-
перската и антибългарска същност 
на руската политика по Източния 
въпрос.

Императрица Екатерина умира 
през 1796 г. без да успее да реали-
зира “гръцкия проект.” 
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Внукът й Николай I се заема с дръз-
кото начинание. Дошъл на власт през 
1825 г.той смята да реши окончател-
но в своя полза Източния въпрос чрез 
разрушаване на Османската империя. 
Заради консервативната му вътреш-
на и завоевателна външна политика 
в името на защитата на “стария ред”, 
включително чрез войни император 
Николай I става известен като “жан-
дарма на Европа”. През 1828–1829 г. 
руската армия започва поредната „ос-
вободителна“ война, за реализация на 
Гръцкия проект като войната е изклю-
чително на българска територия и 
довежда до невиждано обезлюдяване 
на Добруджа, Сливенско, Ямболско, 
Бургаско- одринския регион. Над 130 
000 българи подбудени от руската ар-
мия се оттеглят заедно с нея и са засе-
лени в районите на днешна Бесарабия. 
При сключването на Одринския мирен 
договор от 14 IX 1829 г. руския цар Ни-
колай I „пропуска“ в мирния договор 
да иска нещо за българите но затова 
пък поставя ултимативни условия 
за … самостоятелна Гръцка държа-
ва и автономия на Сърбия, Влашко 
и Молдова29 

И в тази война българите вярват в 
освободителната мисия на Русия. Те 
считат за свой християнски дълг да по-
магат на настъпващите руски войски. 
На безкористната българска помощ по 
време на войната Русия не отговаря 
по същия начин. Българинът офицер 
на руска служба Георги Мамарчев се 
включва активно в тази война със свой 
въстанически отряд. Той е сформиран 
в началото на 1828 г., на територията 
на Влашко, когато руските войски са 
вече в Букурещ, и още няма нареждане 
за образуване на такива отряди. Това 
организиране той прави тайно от руски-

те власти. Решение за организиране на 
български доброволчески корпус се взи-
ма едва през 1829 г. и в него се включ-
ва отрядът на Г.Мамарчев. Отрядът се 
състои от две роти български стрелци, 
набирани от емигранти от България и 
има важен принос за завземането на 
крепостта Силистра. Заедно с Панайот 
Фукияд от Сливен доброволците, на-
чело с кап. Г.Мамарчев, подкрепят ру-
ската обсада по суша. Така помагат за 
успешната руска атака на крепостта по 
суша и вода. Приносът на Г.Мамачрев 
е оценен от руското главно командва-
не. Лично императорът го награждава 
с орден „Св.Анна” и скъпоценна сабя, 
но съдбата на този велик българин се 
преобръща след края на войната.

Одринският мир от 14 септем-
ври 1829 г. не променя с нищо 
статута на българите. Те са един-
ствените от балканските наро-
ди, които нищо не получават. Не 
е отчетен въобще приносът им 
за руските военни успехи. Пре-
небрегнати са и даже са забраве-
ни. Българите сякаш не същест-
вуват за Русия. За тях дори не се 
споменава в договора, наложен 
на победената Османска империя 
от лъжливата „освободителка”. В 
това отношение съдбата на бъл-
гарите е най-злощастна спрямо 
тази на останалите балкански на-
роди. България по волята на Ру-
сия остава пак под пряка осман-
ска власт.

Като руски офицер кап. Г.Мамарчев 
търси подкрепа за българската кауза 
от руските си колеги. Сблъсква се с 
неразбиране и нежелание за помощ и 
съдействие за облекчаване участта на 
поробените българи. 



Книжка 43 – 44 / 2020

112

Капитан Георги Мамарчев

Документиран е разговорът на кап. 
Г. Мамарчев с един руски генерал през 
1829 г. Капитанът го запитал: „Защо ру-
ската войска не освободи България 
от турско робство?”. Генералът отго-
ворил: „Защото вие – българите, не сте 
готови за свобода!”.

И в други случаи руските официал-
ни лица се държат враждебно към 
българите. Пример са действията на 
новия руски консул в Сливен Ващен-
ко. „Беше съвсем намръщен – северен 
човек – отбелязва в спомените си Г.Ра-
ковски – и разглеждаше тракийските и 
старопланинските българи за сибирци 
или калмици. След Одринския мир Ру-
сия открито декларира антибългарска-
та си политика. Тя не допуска дори 
образуване на автономно българско 
княжество в Добруджа или на север 
от Дунав. На свой ред Русия провокира 

поредната вълна на преселение сред 
българите, обхванала след войната над 
130 000 наши сънародници и довела до 
обезбългаряване на обширни части от 
България.

В началото на 1830 г.кап. Мамарчев 
готви въстание, което обаче е осуетено 
насила. За голяма изненада на бъл-
гарите това става не поради някакви 
турски действия, а след намеса на 
руските военни власти. Ген. Дибич 
изпраща конен отряд от 200 казаци, 
които арестуват смелия български 
капитан и предотвратяват избухва-
нето на въстанието. Г.Мамарчев е на-
казан като руски офицер, който работи 
против руските политически интереси. 
За Русия намеренията на българина 
са голямо престъпление. Обясненията 
на ген. Дибич са следните: „Ние има-
ме съглашение с Европа, че на никой 
от населението в Турската империя 
не ще бъде позволено да вдигне въ-
оръжено въстание… На повтор (при 
нова война – б. а.) ще бъде реч и 
за вас.” (Димов, А., Дядо Иван. Мит и 
действителност, С., 2004, с. 35; Вж. Ра-
ковски, Г.Горски пътник, 1857) 

Оказва се, че според Русия сърби, 
гърци, черногорци могат да вдигат въс-
тание за освобождение от турците, а 
само българите не могат и когато се оп-
итат да направят това, руският импе-
ратор не им позволява.

В българската историография причи-
ните за руската намеса не са достатъч-
но задълбочено обяснени,за това че 
войната не се води в полза на бълга-
рите, а в полза на гърците. Потомци-
те на древните елини са привилегиро-
ваният народ, който по византийска 
линия подлежи на пълно, първо и 
истинско освобождение от Северна-
та Византия (Русия).
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В духа на „Мегали идеята” решаване-
то на гръцкия въпрос означава решава-
не и на българския въпрос, в смисъл на 
асимилиране и погърчване на бъл-
гарите. Този процес вече тече усилено 
в дунавските княжества, където сред-
ството за реализацията му са фанари-
отите. От Цариград в подобна насока 
работят фанариотите от Цариградска-
та патриаршия – духовния пороби-
тел на българите. Поради идейната 
обвързаност на Русия с Византия, се-
верната империя е силно ангажирана с 
гръцко-византийската кауза. Тъкмо по-
ради това руският император дава сво-
бода на фанариотите, но не и на бъл-
гарите.

Антибългаризмът като принцип в 
руската политика спрямо български-
те освободителни движения обяснява 
и последвалите репресивни действия 
спрямо кап.Г.Мамарчев. Той е аресту-
ван по заповед на ген. Иван Дибич, 
разследван и известно време лежи в 
затвора в Букурещ. Отрядът му пък 
е разпуснат. Разоръжени са всички 
български доброволчески отряди.

В Анхиало (дн. Поморие) пред бъл-
гарската делегация, дошла от Котел, 
лично ген. Дибич смразява патриотич-
ните усилия на българските първенци. 
Когато българите заявяват, че искат да 
поведат борба за освобождение, руски-
ят генерал отговаря: „Българи, не се 
бунтувайте или аз ще обърна моята 
артилерия срещу вас!”. (Димов, А., 
Дядо Иван. „Мит и действителност”, С., 
2004, с. 35; Вж. Раковски Г. „Горски път-
ник”, 1857, с. 224) 

От разправата с кап. Г.Мамарчев 
става ясно, че руската политика не 
предвижда политическо освобождение 
на българите. Нещо повече, руските 
войски допускат редица случаи на 

саморазправа на представителите 
на възстановената турска власт с 
мирното българско население или 
по-изявени негови лидери. По места 
тази саморазправа става пред очи-
те на изтеглящите се руски полкове. 
Пасивността на руските официални 
власти е умишлена. Те не се намесват, 
защото знаят, че турските жестокости 
биха провокирали търсеното от импе-
раторската руска власт преселение на 
българите в Русия.

През 1834 г. тези патриоти започват 
подготовка за въстание. Организирана 
е съзаклятническа мрежа в Търновско, 
Еленско, Лясковско, Габровско, Дря-
новско, както и други по-отдалечени 
райони. Плаковският манастир, разпо-
ложен на 18 километра южно от град 
Велико Търново в Еленския Балкан в 
Стара планина (в посока към Килифа-
рево), става щаб на бунтовническите 
кроежи.

Според плана ударната сила на „За-
верата” трябвало да станат двете хи-
ляди работници на майстор Димитър 
Софиянлията, който е нает от турските 
власти да възстанови Варненската кре-
пост, пострадала от военните действия 
през 1828–1829 г. След първия успех 
на въстанието бунтовниците трябва 
веднага да блокират старопланински-
те проходи, за да не могат да преминат 
турските войски от Южна България. Ва-
жен момент според плана за въстание-
то е завземането на Търново. В старата 
българска столица трябва да се побие 
българското знаме на хълма Царевец и 
да се провъзгласи свободната българ-
ска държава, начело с Велчо Атанасов 
като княз или кмет на града (това е т. н. 
Велчова завера). В случай на неуспех 
организаторите вярват, че Русия ще 
се намеси в подкрепа на българите.



Книжка 43 – 44 / 2020

114

Въведените през последните години 
в научно обръщение руски диплома-
тически документи категорично сви-
детелстват, че властите в Южна Русия 
предварително са знаели за „наме-
ренията на Мамарчев да вдигне на 
въстание християнското население в 
България”, заради което той е тръгнал 
от Силистра към Търново, както и за 
това, че именно капитанът „е бил при-
чина за подстрекаване на българска-
та общественост на град Търново към 
бунтовно действие против турците” 
(Червенков, Н., Грек, Ив., Към истори-
ята на въоръженото въстание в Бъл-
гария през първата половина на 30 те 
години на ХIХ в.) (Векове, 1975, № 1: 
42–45).

Капитан Г.Мамарчев е заловен на 4 
срещу 5 април 1835 г. в Плаковския ма-
настир. В разследването срещу него 
се намесват и руските дипломати 
и този факт е старателно укриван 
във всички изследвания, посветени 
на Велчовата завера. Българската 
историография избягва да споме-
нава за руските действия против 
кап. Г.Мамарчев. Образът на „осво-
бодителката” Русия трябва да се пази 
неопетнен и светъл в съзнанието на 
мнозинството българи. Истината за 
противобългарските действия на Ру-
сия обаче е нелицеприятна и не може 
да бъде скрита.

Отначало Г.Мамарчев е предаден 
на турските власти, а после е поет от 
руското посолство. Руският посланик 
А.Бутенев провежда с капитана дълъг 
разговор, фактически разпит, защото го 
задължава да даде писмени показания 
и обясни мотивите за своето присъст-
вие в Търново по време на подготвяното 
въстание, а също така и да разкаже за 
посещенията си в други околни селища, 

за връзките си с търновци и т.н. След 
разпитите при руския посланик пре-
пращат кап.Г.Мамарчев при султана 
в Цариград, където той смело разкрива 
причините за бунта. Султан Махмуд II е 
впечатлен от дързостта на котленеца.

За известно време бъдещата му съд-
ба се превръща в предмет на оживени 
дипломатически контакти между руски-
те и турските власти.

И до днес не е много ясно как така 
кап. Г.Мамарчев се спасява от смърт 
въпреки противодържавните си спрямо 
Турция действия. Според официално 
наложената вече десетилетия теза, из-
бягва смъртното наказание благодаре-
ние на руското си поданство.

Според друга, по-достоверна версия 
го спасява котленецът Стефан Богори-
ди – приближен на султан Махмуд II и 
княз на остров Самос.

Въпреки че отървава бесилката, съд-
бата на големия български патриот е 
наистина трагична. Турската власт не 
смее да го екзекутира, но пък го обрича 
на бавна смърт. След дълги разследва-
ния, разпити, разкарвания, пътувания и 
след разжалване е решено кап.Г.Ма-
марчев да бъде заточен. Мястото на 
заточението му е град Коня в Анадола 
(Мала Азия).След 1841 г. кап.Г.Мамар-
чев сменя мястото на своето заточение. 
От 1842 г. той е вече на гръцкия остров 
Самос. Съпругата му прави опити той 
да бъде освободен, но усилията й са 
напразни. На остров Самос кап.Г.Ма-
марчев умира в нищета през 1846 г.39

За пагубната политика на Русия 
спрямо българите с разочарование 
ще пише малко по-късно и големи-
ят национал-революционер Георги 
С.Раковски в брошурата си “Пресе-
ление в Русия или руската убийстве-
на политика за българите” издадена 
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за пръв път през 1861 г. в Букурещ. Тук 
възниква логичния въпрос защо Русия е 
толкова настойчива в постигането сво-
бодата на гърците, сърбите, черногор-
ците и власите а българите са оставени 
на последно място, при факта че те са 
въставали и давали най-много жертви, 
а и са най-многобройния народ по това 
време на Балканите - 7 милиона. На-
шите казионни историци угоднически 
„забравят” за близо 2 милиона бъл-
гари във Влашко и Молдова-преи-
менувано през 1865 г. на Румъния и 
избягват въпроса защо се създава 
княжество Влашко след като в този 
район преобладаващото население 
е българско, черквите са изографи-
сани на старобългарски, влашките 
монети от средновековието са с над-
писи на старобългарски, а официал-
ния език дори и за влашкия княз до 
1865 г. е българския?? (отговорът 
е в руската карта за „Гръцкия про-
ект” който русофилите не искат 
да видят!)

Благодарение на Янко Гочев един 
от малкото съвестни наши историци 
изследващи и разкриващи истинската 
роля на Царска Русия („Руската импе-
рия срещу България” -2006 г. в три час-
ти) научаваме много укривани факти. 
Ето част от публикацията му:

„В опита си да предотврати единение 
на нацията ни граф Игнатиев (възвели-
чаван като „приятел” на българите от 
казионната ни историческа наука) след-
ва политиката на Русия и своя пред-
шественик – руският консул в Цариград 
княз Горчаков, който за първи път из-
исква заточение на нашите владици 
още през 1861 г., когато вече е набрало 
сила народно-църковното ни движение 
и желае от Високата порта официално 
да признае независимата Българска 

екзархия. Въпреки опитите на руската 
дипломация да предотврати това, обя-
вяването се случва с най-високия по 
ранг документ в Османската империя 
– султански ферман от 1870 г. Според 
чл. 10 от фермана територията на Бъл-
гарската екзархия надхвърля 200 000 
кв. км. Според чл. 10 към нея могат да 
се присъединят и други епархии, които 
не са включени, но при гласуване и то 
с 2/3 мнозинство. Съобразно този па-
раграф се извършва гласуване в Ма-
кедония под контрола на османските 
власти и Вселенската гръцка патриар-
шия. Резултатът от този референдум 
е катастрофален за имперската ру-
ска политика и гръцките фанариоти. 
Практически цяла Македония се при-
съединява към Българската екзар-
хия – Скопска, Охридска и Битолска 
епархии.

Това е моментът, в който османските 
власти осъзнават, че е по-добре да гле-
дат на възродената българска нация 
като предпазен буфер пред имперските 
амбиции на другата паразитна империя 
в опита й да завземе нови територии. 
За съжаление, до голяма степен непо-
следователната им политика и варира-
не между Русия и Великите сили изи-
грават фатална роля за империята, а и 
за българската национална кауза.

Вселенската патриаршия със руско 
давление повторно наказва български-
те възрожденци. След заточението на 
българските владици на 21 януари 1872 
г. в Измир, протестно шествие от над 
3000 българи, живеещи в Цариград, 
предвождани от П. Р.Славейков и Ико-
номов се отправя към Високата порта 
с молба да бъдат върнати. Посреща ги 
Великият везир Махмуд Недим, който 
се запознава с исканията им и се раз-
порежда веднага българските владици 
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да бъдат върнати от заточение.
След спешна среща със Султана 

граф Игнатиев успява да издейства от-
страняване на везира от поста му. Както 
и самият историк Симеон Радев пише:

„Махмуд Недим паша веднага даде 
ултиматум на Патриаршията да при-
знае българската църква и вследствие 
нейния отказ изпрати заповед до прив-

Карта на Българската екзархия, населена 
с преобладаващо българско население

карта на Българска-
та екзархия населена с 
преобладаващо българ-
ско население

ременния български съвет в Ортакьой 
да избере екзарх на основание на фер-
мана. Не се мина месец, и Махмуд Не-
дим паша падна, свален лично от граф 
Игнатиева. Отмъщението дойде късно: 
българската църква съществуваше и 
да се върне назад историята бе невъз-
можно. За това граф Игнатиев и не по-
мисли.” 
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Веднага след учредяването на Ек-
зархията Цариградската патриаршия се 
обявява против. През май 1872 г. Бъл-
гарската екзархия се обявява за автоке-
фална (независима), а не за автономна, 
каквато е според султанския ферман. 
Това нарушение на каноните е използ-
вано от Цариградската патриаршия като 
повод да обяви на 16 септември 1872 
г. Българската православна църква за 
схизматична. От присъстващите източ-
ни патриарси единствено патриархът 
на Йерусалим Кирил ІІ не се съгласява 
с обявяването на схизмата и напуска 
събора, след което е низвергнат от сан. 
Схизмата нанася голям удар върху 
вътрешното състояние и междуна-
родния авторитет на Българската 
православна църква и я изолира от 
православния свят за 73 години.

Един месец след избирането на но-
вия български екзарх – Стефан, на 22 
февруари 1945 г., Цариградската пат-
риаршия сваля схизмата и признава 
автокефалията на Българската право-
славна църква. По този начин се дава 
възможност през 1953 г. последната да 
възстанови патриаршеския си статут с 
първи съвременен патриарх Кирил”.

В последната книга на Янко Гочев   
„Истината за убийството на Васил Лев-
ски -виновниците” (изд. 2016 г) пък на-
учаваме и за задкулистната роля на ру-
ската дипломация в лицето на „приятеля 
на българите” граф Игнатиев за гибелта 
на Васил Левски :

„В Царска Русия никога не са допуска-
ли, че османските архиви ще попаднат 
в ръцете на българското Военно разуз-
наване (през 1931 г. Ататюрк разпореж-
да подземията на “Света София” да се 
изчистят. Той обявява архива на Осман-
ската империя за продажба на търг за 
стара хартия, а българското историческо 

разузнаване научава този факт и един 
офицер купува четири вагона). Там се 
пазят факсимилетата от кореспонден-
цията на граф Игнатиев с османски-
те власти относно организирането на 
„процеса” (всъщност комисия, а не 
съд), която се произнася за съдбата 
на Апостола. Лично по настояване на 
граф Игнатиев в състава на комисия-
та са включени четирима българи:

Хаджи Иванчо Хадживеличков Пенчо-
вич член на държавния съвет към импе-
рията, Мито Панов Каймакчийски – член 
на ръководството на българската цър-
ковно-училищна община,  Хаджи Мануил 
(Мано) Стоянов – член на софийският 
меджлис  и Петър (Пешо) Тодоров – Же-
лявеца, член на Софийският меджлис.

В Османската империя граф Игна-
тиев се радва на огромно влияние. 
Неслучайно там той е наричан „вице-
имератор”, с който често се съобразя-
ва и самият султан. По тази причина 
османските власти приемат и неговите 
препоръки за състава на комисията. 
Целта е ясна – обезглавяване на бъл-
гарското революционно движение и 
опит то да бъде подчинено на руските 
имперски цели. 

Още повече, че освен вижданията си 
за извоюване на национална незави-
симост със собствени сили и средства, 
освен антируските си възгледи, Васил 
Левски изповядва и идеите за „чиста и 
свята република”. Образуване на голя-
ма, сплотена и независима България 
ще бъде радикална пречка за завоева-
телните амбиции на руския империа-
лизъм на Балканите и по тази причина 
имперската дипломация всячески се 
стреми да не допусне това. Само след 
няколко години – на 8 юли 1876 г., вед-
нага след Априлското въстание, Русия 
ще подпише с другата властваща в 
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Централна и Източна Европа империя 
– Австро-Унгарската секретно споразу-
мение, с което ще заложи основите на 
Берлинския договор и разпокъсването 
на българските земи.

граф Игнатиев

Тук прилагам докладът на Граф Игна-
тиев до княз Горчаков, собственоръчно 
подписан от него, в който доволно до-
кладва за добре свършената работа. 
В интернет отдавна се цитира писмото 
от архива на Патриарх Кирил, но с по-
сочени грешни сигнатури. Успях да го 
издиря във фонда в ЦДА, заснех го с 
резолюция 15 мегапиксела и впослед-
ствие ще предоставя на архива и целия 
заснет микрофилм, както си му е редът.

Цитираният по-долу превод е изклю-
чително точен: Оригиналът на писмото 

–le 25. Janvier 1873. 30.
Péra, le 18/30 Janvier 1873 

Monsieur le Chancelier, 

Ainsi que le signale notre 
Consul Général ŕ Roustchouk 
l’affaire de la prétendue 
conspiration de Sophia a reçu 
une solution satisfaisante. La 
Commission d’enquęte envoyée 
de Constantinople n’a réussi 
ŕ découvrir que quelques 
malfaiteurs. Elle a terminé 
ses travaux et doit revenir ici 
prochainement. 

La situation intérieure des 
provinces bulgares reste 
néanmoins précaire. Un 
mécontentement profond, 
provoqué par la mauvaise 
administration du pays, rčgne 
parmi les populations. Cet état 
des esprits contient en germe les 
éléments de plus d’un complot.

Il est incontestable que 
l’heureuse issue de l’affaire de 
Sophia est due ŕ la modération 
du Grand Vizir qui cette fois 
parait avoir suivi nos conseils. 
Au lieu de favoriser le jeu de 
Midhat Pacha, en donnant aux 
circonstances une importance 
exagérée, il a recommandé 
ŕ la Commission de ne pas 
dépasser le but en poussant ses 
investigations au delŕ du strict 
nécessaire.

J’ai l’honneur d’ętre avec le 
plus profond respect, Monsieur 
le Chancelier de Votre Altesse, 
le trčs humble et trčs obéissant 
serviteur 

Ignatiew 
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–25 януари 1873.
№ 30.

Пера, 18/30 януари 1873.

Господин Канцлер, 

Както известява нашият Ге-
нерален консул в Русе, въпросът 
за предполагаемото Софийско 
съзаклятие е получил задоволи-
телно решение. Изпратената от 
Цариград Следствена комисия е 
успяла да открие само неколци-
на злосторници. Тя е приключи-
ла своята работа и трябва скоро 
да се върне тук. Вътрешното по-
ложение в българските области, 
обаче, остава несигурно. Сред на-
селението се шири дълбоко недо-
волство, предизвикано от лошо-
то управление. Това състояние 
на духовете съдържа в зародиш 
елементите на не един заговор.

Безспорно е, че щастливият 
изход от Софийската афера се 
дължи на умереността на Ве-
ликия везир, който този път 
изглежда е последвал нашите 
съвети. Вместо да подпомага иг-
рата на Мидхат паша, придавайки 
на обстоятелствата преувеличе-
но значение, той е препоръчал на 
Комисията да не надхвърля целта, 
като тласне разследванията от-
въд строго необходимото. Имам 
чест да съм с най-дълбоко уваже-
ние Господин Канцлер, на Ваше Ви-
сочество, най-смирен и най-покорен 
слуга 

Н. Игнатиев 

Преводът:

Микрофилмът със сигнатурата от 
фонда на Патриарх Кирил 

в Централен държавен архив

Като участник в събитията от 1867–
1868 г. Левски е много добре запознат с 
пагубната роля на русофилите от коми-
тета на “старите” и на руското правител-
ство. В кореспонденцията си с войвода-
та Филип Тотю от 1871 г. на няколко пъти 
Левски е категоричен, че не трябва да 
се съобразяваме с руския фактор, за-
щото Филип Тотю му предлага дейст-
вия, които са в унисон с руската външ-
на политика. Левски се противопоставя, 
тъй като за него е по-важно да се изгради 
вътрешната комитетска мрежа и да се за-
ложи на българския фактор. За да сме 
точни, отговаряме с думите на Левски в 
писмото му до войводата Филип Тотю от 
18.04.1871 г:

...“ Българите, ако бяха се повлекли 
след четите, щяха да донесат полза 
на руския цар. И така щяха да изгубят 
най-добрите си юнаци, в ръцете на кои-
то стои българската свобода. Пък тога-
ва нека тегли България още цял век! С 
факти искам да докажа, че с руски аг-
енти съм имал работа, без да знам, в 
1869 г. Единият бе препоръчан от оде-
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ските българи за добър помощник, 
пък не излезе така. Уловихме няколко 
шарлатанъци и хайде – откъдето до-
шъл. Цели сме изгорели от парене и 
пак не знаем да духаме …”

Левски е изразител на тази тенденция 
в българското революционно движение, 
която залага на самостоятелната бъл-
гарска революция в противовес на друга-
та тенденция за революция, зависима и 
вписваща се в действия на външни сили 
най-вече Сърбия и Русия.

Конфронтацията между двете тенден-
ции в периода 1869–1872 г. е била неиз-
бежна. Левски е положил максимални 
усилия да наложи своето виждане, но 

е срещнал непреодолими препятствия. 
Сблъскал се е с могъщи сили и “добро-
желатели” на българите. За Русия, коя-
то е главен “надзирател” на българското 
революционно движение Левски и не-
говата революционна организация са 
вредни и много опасни.

Руският Азиатски департамент и 
военното разузнаване се опитват да 
вербуват Левски, за да служи на им-
перските им цели. Левски категорично 
отказва, за разлика от бившия му вой-
вода П.Хитов. Левски държи на катего-
ричното си мнение, че “който ни осво-
боди, той и ще ни зароби”. Това ще му 
коства най-скъпото – живота”. 40
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Тук ще допълня, че на Левски е натрапен „помощник” от Каравелов (жена му е 
сръбкиня а сръбското правителство го изнудва, че ще спре финансирането на вестни-
ка му, а Каравелов е и кореспондент на …руски вестник) в лицето на Димитър Общи 
– човек неуравновесен, който е роден в Македония смята се че е сърбизиран влах. 
Говорел е лош български но добър гръцки имал е гръцки паспорт и пристига да „по-
мага” против волята на Левски. Последвалите събития говорят достатъчно за ролята 
му в провала и предателството на организацията на Левски. Преди да го обесят казал 
на изповядващия го поп: „ИЗЛЪГАХА ме!” (какво ли са му обещавали онези които са 
го изпратили ?).

Колкото до т.нар. Руско-турска освободителна война от 1877 –1878 г. се премълча-
ва факта, че преди нея на Цариградската конференция през 1876 г. Европейските 
сили поставят на Русия ясно и категорично четири условия, които могат да оси-
гурят неутралитета им при една бъдеща война между Русия и Османската империя, 
а именно:

1.Цариград и Дарданелите да не бъдат атакувани.
2.Никакво участие на Сърбия в тази война. 
3.Никакво присвояване на каквато и да е територия.
4.При успешно освобождаване на България Русия няма право  да упражнява 

контрол над нея 30

През март 1877 г. в Лондон е подписан и протокол от руска делегация с който Русия 
се задължава стриктно да спазва горните условия, а за границите на България в този 
протокол са признатите граници на Българската екзархия, потвърдени от фермана 
на Султана за църковна независимост от 27 II 1870 г. обхващащи цяла Добруджа, 
днешна България на запад със град Ниш, Вардарска и Егейска Македония, Бело-
морска и Източна Тракия без Одрин31. Както се вижда от хода на война през 1877 
г. Русия атакува директно в посока на Цариград „забравяйки“ за Македония, откъсва 
впоследствие за „награда“ Северна Добруджа за Румъния, а района на Ниш остава 
на завладялата го без усилие Сърбия, която се включва „геройски“ в самия край 
на войната. През 1879 г. княз Дондуков свиква в Търново Учредително събрание с 
идеята то да приеме руския устав но е парирано от Стефан Стамболов, Петко Р. Сла-
вейков и Драган Цанков. Тогава на банкета след събранието в Търново Екзарх Антим 
I заявява паметните думи на княз Дондуков: „Вие ни освободихте от турците, но 
кой ще ни освободи от вас?12“ Но един от най-дълбоко премълчаваните факти от 
историческата ни наука е, че българският народ е принуден да заплати „Освобож-
дението“ си.  

В брой № 2 на Държавен вестник от 10.01.1884 г. е публикуван следният Указ № 1144:
„Ний Александър I С Божията милост и народна воля княз на българите Про-

възгласяваме: Народното събрание прие, Ний утвърдяваме  следующата КОН-
ВЕНЦИЯ за изплащане от България на Русия разноските по окупацията на Кня-
жеството от Руските Импер. Войски, съгласно с определението на Берлинский 
договор”. 

В пълния текст се описват размера и сроковете за заплащането, където „безко-
ристната“ помощ е определена на 10 680 250 книжни рубли и 43 копейки, което 
по онова време се равнява на 32,5 тона злато.33

Както добре се вижда заплаща се окупацията а не освобождението, и  от него 
става ясно, че на България се отрежда ролята на „Задунайская губерния“.
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Как самата Русия третира Бъл-
гария през 1878 г. личи от някои 
други важни документи от тази 
епоха. Така например важен за ос-
ветляването на истинското лице 
на “освободителката” се оказва 
сборникът от секретни руски до-
кументи, озаглавен “Окупацио-
нен фонд, основан за създава-
не на Руско-дунавска област” 
от 1892 г. Този сборник включва 
предадените на министър-предсе-
дателя Стефан Стамболов от ру-
ския чиновник М.Якобсон секретни 
руски дипломатически документи, 
които са публикувани първо на 
страниците на в. “Свобода”, а след 
това като отделна книга с предго-
вор на Димитър Петков. Докумен-
тите са преведени на френски и 
немски език и нанасят голям удар 
върху руската политика и нейните 
оръдия русофилите, за които Д. 
Петков отбелязва сполучливо, че 
„всеки русофил след като про-
чете документите би трябвало 
да се срамува, че е такъв.”

Важно е да се отбележи, че в този 
сборник с руски документи “осво-
бодената” България не носи свое-
то име, а е наричана „Балканска 
област” или по точно „Руско-ду-
навска област”. Това упорито се 
укрива и до днес, защото не отго-
варя на мита за “освободителна-
та мисия” на Русия. Русофилите 
не желаят да обяснят как така Ру-
сия уж освобождава България, а 
не я легитимира в своите дипло-
матически документи с нейното 
собствено име, запазено в про-
дължение на векове.

Сборникът „ Окупационен фонд”-1892 г

Всъщност едва след войната и окон-
чателно по Берлинския договор от 
13.07.1878 г. името „Балканската об-
ласт” („Руско-дунавска област”) из-
чезва и в руските документите вече 
започват да говорят за „Северна Бъл-
гария” и „Южна България”, а после и 
„Източна Румелия”.

З. Стоянов също изрича следните ис-
тини, които русофилите и до днес не мо-
гат и не искат да осъзнаят: 

„Като народ ние можем да се горде-
ем, че всичките ни народни деятели 
и патриоти: Г.Раковски, Л.Каравелов, 
В.Левски, Хр.Ботйов, А.Кънчев, П.Во-
лов, Г.Бенковски и проч., са биле про-
тив официална Русия. Никога те не са 
апелирали към нея, защото са зная-
ли, че нейний камшик повече боли от 
турския…” 
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ЕДИН  ЗНАМЕНАТЕЛЕН  ФАКТ,  
ГРИЖЛИВО  ПРЕМЪЛЧАВАН 
ОТ ОФИЦИОЗНАТА  НИ  
ИСТОРИЧЕСКА  НАУКА  СЛЕД  
9 СЕП. 1944 г. НО  УСЛУЖЛИВО 
„ЗАБРАВЕН”  И  ЛИПСВАЩ  В  
УЧЕБНИЦИТЕ  И ДНЕС

Оказва се, че българите са един-
ствения народ в Европа който носи 
т. нар. „чембас”-„чуб” –обръсната 
глава с плитка, забележете- от ан-
тичността, средновековието и до т.
нар. „освободителна” руско-турска 
война от 1878г. Прическата е носе-
на повсеместно във всички краища 
на Мизия, Тракия и Македония от 
тракийско време, през ранното и 
късно средновековие и през Осман-
ския период. По данни на Милетич: 
„... когато дошли русите, спирали 
се пред вратата на черквата и им 
рязали перчемите.Същото пра-
вели и когато срещнели някого 
с перчем.”41 За същия факт пише 
и Сатурино Хименес-кореспондент 
на, няколко европейски вестника 
по време на Руско-турската война 
през 1877-1878г.   

В дописките си той подробно 
разказва за обичая на българи-
те от Искърското поле между Со-
фия и Ниш да си бръснат главите, 
като оставят да виси дълга плитка 
от темето.  Щом се настанила в 
София, руската военна полиция 
забранила да се носят плитки! 
Но шопите просто ги скрили под 
огромните си калпаци. Веднъж 
журналистът бил свидетел как в 

един препълнен със селяни хан 
двама сержанти с големи ножици 
насила отрязали всички плитки. 
„За местните българи това беше 
траурен ден...“, отбелязва Химе-
нес.

Защо толкова целенасочено и 
методично са действали руските 
„освободителни”сили да се премах-
не носенето на чембаса при бълга-
рите и кой е разпоредил това да се 
случи? На кого е „пречела”?

По този въпрос мълчи позорно и 
до сега официозната българска на-
ука, която също като руската как ли 
ще обясни еднаквия обичай при 
българите и …казаците? А може 
би със този акт и „даването” на 
Северна Добруджа на Румъния 
се  е целяло прекъсването на 
връзката между българите и на-
следниците на „Стара Велика 
България”-днешните земи на Ук-
райна с характерните за тях при-
чески-„хохли”(чембас)?...

ПРОДЪЛЖАВА В СЛЕДВАЩАТА 
КНИЖКА С:

„КОЙ  НАРОД  НА  БАЛКАНСКИЯ  
ПОЛУОСТРОВ  Е  ВОЮВАЛ НАЙ-МНО-
ГО ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО СИ ОТ 
ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ – ПРЕМЪЛ-
ЧАНИ  ИСТИНИ  СЪТВОРЕНИ  МИТО-
ВЕ  ЗА ГЕРОИЧНОСТ И ОТКРАДНАТИ 
ЧУЖДИ ГЕРОИ – МИТЪТ  ЗА  БЪЛГА-
РИТЕ КАТО  „РОБСКО ПЛЕМЕ”
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ИМЕНАТА НА НЯКОИ РЕКИ И ГРАДОВЕ И/ИЛИ
ПЪТЯТ НА ЕДНА ДРЕВНА ДУМА

д-р инж. Д. Кючуков

           Посвещаваме на паметта на нашия учител, колега и приятел 
проф. дбн. Димитър Нанкинов – дългогодишен ръководител на Българска-
та Орнитологическа централа!

Продължение от книжка...

Част II.

... И не само далече на изток и юг. 
С 8-те си легиона Юлий Цезар през 57 
г. пр.н.е. побеждава многократно по-го-
лямата войска на коaлиция от племе-
на на белгите в известната битка при 
р. Аксона (днеш. р. Ена, обл. Суасон, 
Франция), което речно име показва, че 
тракийската дума акс е изминала път и 
далече на запад и на север от Юго-Из-
точна Европа. Името Аксона, ако е 
било занесено в тази част на Франция 
от тракийско или близко по език до 
траките население, следва да е означа-
вало Черна(та) (река), като е възможно 
думата акс – черен и името Аксон/Ак-
сона да са се озовали на това си място 
през много древни времена, пренесени 
от пра- или прототракийско населе-
ние, както и от още по-старо арийско 
такова от Юго-Източна Европа и Около-
Черноморския район, което е възможно 
все още да не е носело името траки, но 
без да може да бъде посочено точното 
време на това преселение/преселения 
(да се надяваме, че археолозите напр. 
биха могли да кажат и нещо повече по 
въпроса).

До тук към 28 (или 29)-те топонима 
на територията на ЕврАзия с част акс в 
състава им можем да прибавим още 1, 
с което те стават 29 (или 30).

Оказва се, че на доста места в Ев-
рАзия за арийското население (а твър-
де вероятно и за неарийското) доста от 
реките са били за живеещите край тях 
черни, в преносен смисъл, разбира се 
– тъй като са прииждали и по-този на-
чин са им причинявали различни щети.

И още по-далече на запад – в Ан-
глия намираме градове с имена Ак-
сбридж (Axbridge) и Аксминстър 
(Axminster), както и много близките до 
тях: Ъксбридж (Uksbridge), Ъксътър, 
Хаксби, Екситър, Есекс, Хексам, Ми-
дълсекс, Съсекс (област), Уесекс (об-
ласт), Окстед, Оксфорд, Аскът (Askot) 
и др. 

И още на запад – един град в Ир-
ландия носи името Уѐксфорд (на англ. 
Wexford, на ирл. Loch Garman). На 
английски и ирландски форд (ford) 
означава брод (за разлика от форт – 
крепост, укрепление), а лох (loch) – 
езеро, поради което английското име 
на града има значението Уекс+брод 
(Уекс на/до/със брод(ът)), а ирланд-
ското – езеро+Гарман (езеро(то) Гар-
ман), но за уекс липсва значение, което 
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показва, че тази дума е или лично име, 
или е била чужда за местния език. Ако 
уекс е производна от тракийската (или 
в по-общ план арийската) дума акс/екс 
– черен, то името някога е означавало 
Черен(ият) брод. Липсва значение на 
2-та езика и за думата гарман, но тя е 
много близка до тракийската герм – го-
рещ (Добрев, 2011), както и до днеш-
ното българско лично име Герман (на 
тракийската дума герм/герма дължат 
днешното си име с. Герман, Столич. 
общ. – на топлите извори, намиращи 
се на юг от него(още 1 подарък от тра-
кийския език), и латинизираното име 
Германея – днеш. гр. Сапарева баня, 
известен с горещата си (1030 C) мине-
рална вода и с гейзера в центъра му). 
Ако във/до гр. Loch Garman има гей-
зер/ гейзери или горещ извор/извори, 
то личното си име той дължи именно на 
едното или и на 2-те природни явления 
(в такъв случай на или и на 2-та езика 
– ирландски и тракийски – името след-
ва да е означавало Топло (то) езеро, 
като, ако до него наистина има езеро с 
топли води, тогава селището първо е 
носело име Герман/Гарман, чието зна-
чение впоследствие е било забраве-
но. Ако в землището му няма гейзер и/
или горещ извор/ извори, нито езеро 
с топли води, възможно е името да е 
било донесено от преселило се там на-
селение от селище с такова име, като в 
такъв случай е твърде възможно име-
то Уѐксфорд, в което частта форд е 
означавала на английски и ирландски 
брод, да е било дадено, поради нали-
чието именно на брод на река (важен 
за района брод) в землището на града, 
с което впоследствие е било заменено 
по-ранното име Лох Гарман на сели-
щето, основано от преселници от друго 
селище с такова име, тъй като в тери-

торията на това селище е нямало нито 
езеро с топли води, нито топъл из-
вор, нито гейзер. 

Относно името Ъксътър в Уикипе-
дия намираме следната информация: 
„Ъ̀ксътър, на английски: Uttoxeter, ... 
местно произношение Юто̀кситър, е 
град в Централна Англия, графство 
Стафордшър. Разположен е южно от 
мястото на вливането на реките Тийн и 
Дъв“. Вижда се, че местната форма на 
името Юто̀кситър не започва с близка-
та до акс част ъкс (както официално-
то Ъксътър) а с ют/юто, но съдържа 
част окс, която е близка до акс (въз-
можно е Юто̀кситър да е редукция на 
предишeн негов вариянт Юто̀акситър 
(Юто̀+акситър)).

Колкото до думи с част акс/акси и 
близки до тях форми в английския език, 
бе намерена следната информация за 
значенията им: ax – брадва, секира, 
axial – аксиален (осев, с ос – инстру-
мент, апарат и пр.), axially – аксиално, 
axis – ос, ask – питам, попитам, asc 
– възходящо, oxi и oxy – окси (както и 
на български, латински и на др. европ. 
езици – както при понятията диоксид 
и монооксид), докато за близките им 
форми (комбинации, конструкции): axy, 
aksy, axis, axy, axys, aski, asky, ask, 
asski, assky, assko, assk, asko, asco, 
assc, assco, assci, assce, ascy, asscy 
и пр. под. форми липсват значения. По-
сочените по-горе значения на някои от 
английските форми/думи обаче, не са 
свързани с реки или с други водни 
обекти. Втората част – бридж (bridge) 
на името на гр. Аксбридж обаче, е 
свързано, тъй като на английски бридж 
(bridge) означава мост, а името на града 
твърде вероятно поне някога следва да 
е означавало Черният мост. Но на ка-
къв език? – Би следвало на „трако-ан-
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глийски”, по-точно на трако-съвреме-
нен английски, тъй като не е известна 
думата за мост в езика на Древния 
Албион*, когато той е бил завладян и 
управляван от римляните, и когато там, 
заедно с римските, са пребивавали и 
тракийски войски и администрация (Ди-
митров, 2017). Колкото до името Акс-
минстър, то от minster – катедрала 
през същите времена следва да е оз-
начавало Черна(та) катедрала – защо-
то е била боядисана в черно – тя или 
купола/куполите й или по някаква друга 
причина, свързана в пряк или преносен 
смисъл с черното. Друг е въпросът, че 
името Аксминстър на английски може 
да бъде изговорено и като Ексмин-
стър, но, като имаме предвид някои 
особености на английския език – това, 
че при значителна част от лексиката му 
думите са заимствани от различни дру-
ги езици с буквения им състав на съот-
ветния език, но същото не се отнася и 
за произнасянето им, важното в случая 
е това, че името е записано с акс, а не 
с екс, което показва, че тези, които са 
донесли името в тогавашния Албион, е 
по-вероятно да са произнасяли първа-
та му част акс, а не екс, и така да са го 
и записвали (ако това са били траките в 
състава на римските войски и админи-
страция – с латински букви), като след-
ва да бъде посочено, че едва ли това са 
всички имена в Англия с част акс(екс/
хекс, окс, аск, еск и пр. под. форми) 
в състава им. Налице са и други тра-
кийски следи в албионската (по-късно 
английска) топонимика и това са на-
пример имената на едно кралство – 
Нортъмбрия (Northumbria) и на едно 
графство – Къмбрия (Cumbria).

Колкото до значението на името 
Ют+о̀кситър (или на предишeн негов 
вариянт Юто̀+ акситър), прави впечат-

ление, че то може да бъде разделено 
на 3-те части Ют/Юто+ окси(т)+ър или 
Юто+акси(т)+ър, крайните 2 от които 
означават съответно черен и река, а 
цялото име – Ют/Юто+черна+река или 
Ют/Юто на/до черна(та) река (за лич-
ното име Ют/Юто на града обаче, не бе 
намерено значение на английски език).

До тук към 29 (или 30-те) топонима 
на територията на ЕврАзия с част акс 
в състава им бихме могли да прибавим 
още 15, с кoето те стават 44 (или 45), 
а това вече е значителен брой имена. 
Интересен е и обхватът на ареала на 
тези топоними – от най-западната част 
на Европа до Персийския залив на из-
ток и юг и още по-далече на изток до 
средната част на Средна Азия.

Възможно е в някои от имената част-
та окс/окси в състава им да бъде свър-
зана с латинските думи occidens и 
occidentis, означаващи съответно за-
пад/западно/на запад и западен, тъй 
като те започват именно с нея. Като 
такива можем да подозираме най-вече 
тези в Англия, тъй като страната веко-
ве е римска провинция с официален 
език латинският. В тази връзка прави 
впечатление и това, че в Средна Азия 
р. Амударя, която тече на запад от р. 
Сърдаря, в Античността е носела името 
Окс/ Оксус. Не е налице информация 
думата/коренът окс на древен местен 
език да е имала значението запад/за-
паден. Например на таджикски дума-
та за запад е Ғарб (с вероятно произ-
ношение гярб), а на кюрдски, който е 
също от иранската група – rojava (с ве-
роятно произношение роява/ройава/
рожава), но не и окс (за съжаление не 
бе намерена информация за персий-
ската (ново-, средно- и староперсий-
ската) дума, означаваща запад, както и 
за тази в източноиранския български, 
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както и за тези в други източноирански 
езици – алански (осетински), чечен-
ски, в т. ч. и в източноиранските езици 
в района на Памир и Хиндукуш).

Части акс, екс, окс/ьокс, кс, ах/аах, 
освен в Англия, се съдържат в още ня-
колко имена на градове и реки и в други 
страни в Европа и Азия, напр.: гр. Екс 
ан Прованс (Aix-en-Provence) – името 
означава Екс във/от провинцията, но 
за собственото име на града като дума 
във френския език липсва значение, гр. 
Еврьокс, гр. Оксер (за последните 2 
имена не бяха намерени логични зна-
чения на френски, но е възм. те да са 
променени ф-ми съот. на Еврякс/Ев-
ракс и Аксер/Аксар, – както при имена-
та Яксарт и Оксус, през по-ранни вре-
мена наричани с общото име Араксес 
(Аракси(те)), които от акс – черен и ер/
ар – река следва или поне е възм. да са 
означавали съотв. Евр Черният и Чер-
на река) – във Франция; гр. Ксантен 
(на немски името няма значение) – в 
Германия; гр. Льо Рьолкс (на френски 
името няма значение и твърде веро-
ятно Рьолкс (Rоeуlx), с възмжен по-
стар вариянт Рьолакс, е лично име) – в 
Белгия; р. Радолфцелер Аах, р. Лин-
цер Аах, р. Брегенцер Ах – вливащи 
се в Боденското (Рейнското) езеро, 
Аахтопф (насел. място или курорт) – в 
Германия и Швейцария; гр. Ахарнес (за 
името на гръцки не бе намерено логич-
но значение – αχαρ (ахар) на днешния 
гръцки означава тъжен, безрадостен, 
което не е съвсем подходящо за име 
на град) – в Гърция; гр. Аксай (за име-
то на казахски не бе намерено логич-
но значение, но ай в казахски и в други 
тюркски езици означава луна/месечи-
на, месец (включително и календарен 
месец), но акс няма значение на този 
език, а, ако приемем акс да е означава-

ло черен, то преводът на името следва 
да е Черна Луна/Месечина, което не е 
подходящо за име на град, или Черен 
месец (календарен, какъвто не се сре-
ща сред 12-те такива?) и гр. Аксу (ак 
су) на казахски и на други тюркски ези-
ци означава бяла вода, което изключ-
ва възможността частта акс в това това 
име да означава черен/тъмен, но кое-
то не изключва съвсем възможността в 
предишни времена, т. е. преди тюрки-
зирането на тази част на Азия, река, 
течаща до/през града, да е носела име 
от рода на Аракс/Аксар/Аксон или др. 
под.) – в Казахстан. Липсата на значе-
ния (по-точно на логични или подхо-
дящи за имена на градове такива) на 
част от имената и на частите акс, екс, 
окс/ьокс, кс, ах/аах в тях показва, че 
е твърде вероятно те или част от тях 
да са отпаднали от местните езици, ако 
в предишни времена са се срещали в 
тях, или да са били донесени в съответ-
ните им територии от друга част/части 
на Европа (или в по-общ план на Евра-
зия), като по-късно са отпаднали, което 
прави вероятно и дори възможно поне 
част от тях да са означавали черен, 
тъмен. За имената на реки с такива 
части в състава им е доста по-вероятно 
те в древни времена да са означавали 
наистина черен/черна, тъмен, поради 
поройния им характер. Това дава въз-
можност за предположението, броят на 
топонимите, при които горепосочените 
думи в състава им са имали значението 
черен, тъмен, да е бил и доста по-го-
лям от 44 (или 45), а това, поройните 
реки да бъдат наричани черни, да се е 
превърнало в своеобразна традиция.

Днес в ИРИран един от градовете 
носи име Арак, което е възможно да е 
редукция на Аракс. В Уикипедия обаче, 
за името на града е посочено, че: 
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„Името Арак е от наименованието, 
дадено на региона през средновеков-
ния период, и произлиза от арабската 
дума „Ирак“, което означава „острие“.

По време на селджукската ера об-
ластта включва цялата територия на 
северозападен Иран и долната част на 
Месопотамия, които са посочени като 
Ирак.

След създаването си през Каджар-
ската епоха градът е наричан Солтан 
Абад. По-късно, по време на управле-
нието на Реза Шах Пахлави е преиме-
нуван на Арак.“

Тази информация показва, че днеш-
ното име Арак е било дадено твърде 
късно и то по време, когато твърде веро-
ятно в Иран значението на акс – черен/
тъмен е било отпаднало от днешния 
персийски, но и от средноперсийския. 
И все пак е напълно възможно Арак 
да е производно (по-точно редукция) от 
по-ранна форма Аракс.

Още 5 имена на градове (написани 
с латински букви – явно през периода 
на римската доминация на балканите) 
с участието в тях на части екс, аск, иск 
бяха намерени в западната част на Бал-
канския п-ов – Крекса (Crexa), Асконум 
(Asconum), Алиска (Aliska), Тибискус 
(Tibiscus), Ратискум (Ratiscum), но 
без да може да се твърди, че аск и иск 
са производни от акс, в т. ч. метатези 
на акс и икс, и са имали същото значе-
ние като думата акс – черен, тъмен в 
тракийския ареал. На латински екс (ex) 
означава от, на, а аск (asc) – възхо-
дящо, но не и черен, тъмен (или чер-
но, тъмно), докато за иск (isc) липс-
ва значение. Все пак твърде близкото 
до Крекса/Крекс име Кракс/Каракс/
Къракс (Кар/ Кър+акс), съдържа 2-те 
части, означаващи съответно земя и 
черен, а името – Земя черна/ Черна 

земя, твърде вероятно поради черния/
тъмния цвят на почвата в района на 
града, което не е невъзможно(или по-
ради разположението му на/до поройна 
река) и което показва, че частта екс в 
това име е възможно да е производна 
от тракийската дума акс и да има съ-
щото значение, което прави възможно 
прибавянето му към останалите име-
на с част акс/екс – черен в състава 
им, при което броят им става 45 (или 
46) (възможен вариянт на името кар/
кър+екс=земя от/на не е логичен като 
име на град освен, ако не е редуцирана 
ф-ма на по-дълго по звуков състав име, 
за каквото не е налице информация*).

Голийски (2013) посочва и имената 
на: 1) арменския княжески род Дамак-
сеан (Дам + акс (еан)) и на римския 
император Публий Пертинакс (Пер-
тин+акс), които на базата на акс – че-
рен, е възможно някога да са означа-
вали съответно Дам Черният и Пертин 
Черният (на базата на значението 
на дам най-общо стена е възможно 
Дам+акс да се е разбирала като Стена 
черна/Черна(та) стена, т. е. родът на 
тези от/на/със Черната стена, от Кре-
постта с черната стена/стени). Кня-
жеският род по принцип предполага и 
територия със съответните й граници, 
т. е. княжество, което следва да е носе-
ло името на рода Дамаксеан (Дамак-
сеанд, Дамаксеания, Дамаксия,...), а 
жителите му следва да са били нари-
чани дамаксеани/дамаксеанци и пр. 
Като име на княжество, което означава 
и страна, област, територия, следва 
Дамакс/Дамаксеан да приемем за от-
делен топоним (Дамаксия/Дамаксе-
ана), с което до тук те стават 46 (или 
47), възможно е Дамакс да е метатеза 
на Дамаск (?). 

Част акс съдържа и името на извест-
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ния римски политик и сенатор, живял 
през 2 в. – Авъл/Авел Клавдий Ха-
ракс (Aulus(Avulus) Claudius Charax), 
но се счита, че името му Харакс идва 
най-вероятно от столицата Харакс 
Спасину (Charax-Spasinu) на малката 
и васална на Партското царство държа-
ва Хараксене (Charakene), разположе-
на на север  от Персийския залив, като, 
според местоположението му, Харакс 
Спасину е посоченият от Херодот дре-
вен гр. Аракс, поради което не следва 
да приемем Харакс Спасину за нов то-
поним, но името на държавата/страна-
та Хараксене – следва да приемем за 
ново име, с което те стават не по-малко 
от 47 (или 48).

Град най-вероятно с латинизира-
но име Оксиринх (Оξύρρυγχος (гр.), 
Oxyrhynchus (лат.), Пер Меджед (Per-
Medjed) на староегипетски, с днеш-
но име Ал Бахназа (Al Bahnasa)), е 
исторически град в Египет и известен 
археологически обект. Както се виж-
да, това име започва с близката до акс 
част окс. Това име обаче, не можем 
да приемем за собствено египетско, а 
по-скоро за латинско, т. е. за донесено 
в страната от завладелите я римляни. 
Името, както и частта му rinchus, ня-
мат значения на латински, но на гръцки 
за ρυνχος компютърният речник дава 
значенията намордник, муцуна, а за 
окси и на двата езика дава значението 
окси, както и на български и на други 
европейски езици (посочено по-горе), 
които значения обаче, не са подходящи 
за име на град. Следователно твърде 
вероятно значението на частта/думата 
окс/окси/акс (възможно производна от 
акс/акси) в латинския език – на опреде-
лен етап – да е било забравено, което 
прави възможно пък на по-късен етап 
думата окс/окси/акс/акси в това име 

да е била заимствана от римляните 
от друг език, на който тя е означавала 
черен, но за което не е налице инфор-
мация (възможно е такъв топоним да е 
съществувал в друга част на римската 
империя).

С част акс започват още 4 имена: 
1) Аксай – погранична река между Да-
гестан и Чечня/Чечения (на север от 
Кавказ); 2) Аксай – десен ръкав на р. 
Дон в долното й течение; 3) р. Аксай 
Есауловский – ляв приток на р. Дон; 4) 
Аксай – днес руски град в същата част 
на тази река; 5) Аксай Чин – област в 
Юго-Западен Китай, съседна на Индия; 
6) Аксу – имена на река и град, разпо-
ложен на нея, в Таримската котловина 
(днес в Западен Китай). Но тези 7 топо-
нима съвпадат с разгледаните по-горе 
имена на 2-та казахски града Аксай и 
Аксу, а в РКазахстан официален е ка-
захският – език от групата (или подсе-
мейството) на тюркските езици (като 
част от алтайското езиково семейство). 
Ак и су на казахски и на другите тюрк-
ски езици означават съотв. бял и вода, 
а ак+су= бял+вода или бяла(та) вода. 
Останалата част на името – сай на 3 
тюркски езика – като дума – означа-
ва: клисура, дере, дефиле (киргиз.), 
усилие (узбек.), say – номер, брой, 
количество (азерб.), докато на ка-
захски и турски, както и на монголски 
(език също от алтайското езиково се-
мейство) за сай липсва значение (не 
е налице информация за значенията 
на сай на останалите тюркски езици). 
В такъв случай на тези 3 тюркски ези-
ка за значението на Аксай (Ак+сай) се 
получават вариантите бяла клисура/
дере, бяло усилие, бял номер/брой/
количество, от които в някаква степен 
за първия може да бъде предположено 
името да се е разбирало като река(та) 
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(течаща) във /през/на бялата клису-
ра/дере, докато останалите 2 варианта 
не са подходящи за име на река, а, ос-
вен това, и 3-те могат да бъдат считани 
като неподходящи за име на област(не 
може да се приеме за възм. вар. името 
Областта с бялата клисура/дере, тъй 
като обл. Аксай Чин обхваща твърде 
голяма територия, в която следва да са 
налице много повече от една клисури/
дерета, както и вар. Областта с бели-
те клисури/дерета, тъй като едва ли 
всички клисури/дерета в областта са 
били по някаква причина/причини бели 
на цвят). Името Аксай Чин следва да 
е означавало, както и днес, Аксай Ки-
тайският – на различни тюркски езици, 
в които Чин е името на държавата(и 
народа) Китай. Ако значителна част 
от деретата са били бели, то възмож-
ните 2 случая са: 1) белите клисури/
дерета да попадат само в една част на 
тази област, което предполага бяла да 
бъде наречена само тази нейна част и 
2) белите клисури/дерета да попадат 
в различни части на областта, което 
предполага с име Бяла клисура/дере 
или Река(та) във/през бялата клису-
ра/дере да бъдат наречени тези имен-
но повече от 1 на брой клисури (ако 
приемем за допустим варианта Акс+-
сай попадаме на обратния на белия 
цвят и значението на името става Чер-
на(та) клисура, но вече на 2-та езика 
– тракийски и тюркски (в случая киргиз-
ки), за който вариант също са валидни 
горните съображения.

От друга страна не е невъзможно 
арийска дума със звучене он/она, как-
то при имената Аксон/Аксона (с въз-
можна структура Акс+он(а)), в някои 
тюркски общности да е преминала в 
сай по неизвестни днес причини, но, 
както се вижда, с окончание сай са на-

лице значителен брой топоними в ра-
йони с тюркско влияние, включително 
населявани и днес с тюркско (или със 
смесено с тюркоезични маси) населе-
ние – в случая по Северното Черномо-
рие, в Средна Азия и дори в Западен и 
Юго-Западен Китай, което показва, че 
сай е характерна именно за тюркски-
те езици наставка и дума. Не е налице 
информация за значението на дума он/
она, като он е близка до ан – небе, бог, 
но частите черна, т. е. нанасяща щети, 
и божествена, небесна, в едно и също 
име влизат в противоречие помежду си. 
Това, че 2 от имената са на реки и то в 
района на Северо-Западното Черномо-
рие и между Черно и Каспийско море, 
в които са налице имена с част акс в 
състава им, макар и само на 2 реки (Ак-
сиакус и Аксаум), все пак прави въз-
можно предположението, че 2-те имена 
Аксай там са тюркизирани варианти на 
предишни такива с част акс в състава 
им, в които акс е означавала черен.

Ако акс в името Аксай Чин (Аксай 
Чински/Китайски) е било производно 
от акс– черен, то обхванатият от тази 
древна дума ареал някога е включвал и 
територии доста далече и на юго-изток 
от района на Средноазиатското дву-
речие (това на реките Амударя и Сър-
даря (Аракс/Араксес, а по-късно Окс/
Оксус и Яксарт)). Ако и акс в имената 
на р. и гр. Аксу в Таримската котловина 
е било производно от акс – черен, то 
обхванатият от тази древна дума ареал 
някога е включвал и територии доста 
далече на изток от района на Средноа-
зиатското двуречие. В такъв случай е 
оправдано (и наложително) търсенето 
на топоними с част акс в състава им в 
района на Индия (Историческа Индия 
– в географски аспект може би на пър-
во място в Северна Индия, Северен 
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Пакистан и в Западен и Юго-Западен 
Китай), като едно цялостно проучване 
на индийската и древноиндийската то-
понимика, както и тази в Китай, би дало 
резултати, на чиято база биха могли да 
бъдат направени важни изводи.

През I век пр.н.е. Диодор Сицилийски 
споменава река с име Аракс, край коя-
то първоначално живеели скитите:

„Отначало те [скитите] живеели в 
незначителен брой край река Аракс и 
били презирани за своето безславие. 
Но още в древността, под управление-
то на войнствен и отличаващ се със 
стратегически способности цар, те спе-
челили за себе си страна – в планините 
до Кавказ, в низините до крайбрежието 
на Океана и Меотийското езеро, и дру-
гите области до река Танаис.“

На основание на тези сведения са на-
лице опити за отъждествяването на р. 
Аракс с р. Волга, може би поради това, 
че тя остава извън завоюваната от ски-
тите нова страна, която не включва те-
ритории около р. Волга, и поради това, 
че тази река попада в район, съседен до 
тези територии (може би без такива „до 
крайбрежието на Океана“). Както обаче, 
се вижда от посоченото по-горе, част 
акс присъства в няколкото имена Аксай 
на реки или техни участъци, включител-
но и на град, в района, обхващащ тери-
тории от Северен Кавказ и на север от 
Черно и Азовско море за сметка на до-
лното течение на р. Дон. За име с акс в 
състава му в района на р. Волга обаче, 
информация не е налице.

Поглеждайки далече на юг от района 
на Черноморието, име на съвременен 
град и на древно царство със звученето 
Аксум намираме в района на днешна 
Етиопия. Не е невъзможно думата акс 
– черен да е пропътувала и до райо-
на на Етиопия, тъй като етимологията 

на известните 2 имена на тази страна 
и древно царство, според Денев (2004, 
2012) може да бъде изведена от след-
потопното име на Черно море (Абаз) 
и от това на народа Ети/Хети (с царство 
и империя в Централна Мала Азия), 
а именно: 1) Абисиния – Абаз(иния), 
от Аб+аз=Дълбоко/Удълбочено+мо-
ре и 2) Етиопия – от Етиаб(ия), Ети/ 
Хети+аб=Ет(и)+Аб(и) – редукция на 
Ет(и)+Абаз(и) или Ети-Абази/Абаз-
ки, Ето-абазци, Ети от Абаза). Освен 
това днешната столица на страната 
носи името Адис Абеба, втората част 
на което е много близка до считаното за 
по-ранно име на една(считана за пър-
вата) от столиците на Дунавска Бълга-
рия – гр. Плиска, известно като Абоба 
(Абаба, Абеба). И името на едното от 
двете главни етиопски племена – куши-
тик (може би същото или част от народ 
или племе кушити, известни от египет-
ски писмени материали, но като част 
от населението на страната Нубия) съ-
държа част куш, каквато дума се среща 
в имена на планини и на Балканския 
п-ов и която следва да е означавала 
планина, както напр. в името на пла-
нината Кушница (на Балканския п-ов, 
Северерна Гърция) и в едно от тракий-
ските имена на Рила планина – Донун-
кас/Донукас/Доункас. В такъв случай 
е оправдано и наложително търсенето 
на топонимика с участието на част акс 
в състава на имената в тази и дори в 
други части на Африка, каквото проуч-
ване би могло да доведе до резултати, 
на чиято база биха могли да бъдат на-
правени също важни изводи и заклю-
чения, включително и до значително 
увеличение в посока юг (югозапад) на 
ареала на тази дума.

Следва да бъде посочено и това, че 
не е налице достатъчно надеждна ин-
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формация, на базата на която да може 
да бъде направено категоричното за-
ключение, че във всички топоними с 
част акс и близките до нея форми, по-
сочени по-горе, те са имали същото 
значение, както и тракийската дума акс/
акси – черен, тъмен. От разгледаните 
примери обаче, става ясно, че в един 
значителен дял от тях, тези части е ло-
гично да са имали значението именно 
на тази тракийска дума акс/акси – че-
рен, тъмен.

Твърде показателно в случая е и 
това, че акс/акси от различни автори е 
посочвана като тракийскa дума. А дали 
тя е била само тракийска? А може би 
арийска още от предтракийския пе-
риод (когато етнонимът траки все още 
не е съществувал)? Посочените до тук 
имена показват, че тази дума е обхва-
щала твърде обширен ареал за да е 
биласамотракийска. И все пак: Къде се 
е „родила“ тя?

В тази връзка – като твърде характер-
ни за тракийския ареал – могат да бъ-
дат посочени и някои други думи, напри-
мер брия, дава/даба (дова, доба), дева 
(деба, деуа, деа), пара/бара, биза, диза, 
дама, срещани най-вече като наставки в 
имена на градове, или на населени мес-
та. Показателно в случая е това, че ня-
кои от тези, както и други думи/ наставки, 
се срещат в състава на имена и извън 
тракийския ареал (последният е обхва-
щал карпатския район и равнините на 
север от р. Дунав и Северното Черномо-
рие, включително земите на Боспорско-
то царство (п-ов Крим и земите на запад 
и изток до него), което според различни 
автори е тракийско царство (Гюзелев, 
2017), а на юг от р. Дунав – днешната 
българска територия, Източна Сърбия, 
по-голямата част (поне източната) на 
Северна Македония, Северна Гърция и 

значителна част от островите в Егейско 
море, Европейска Турция, Северо-За-
падна и Западна М. Азия). Например 
в персийския и авестийския (и два-
та от групата на иранските езици) се 
срещат съответно думите бара и диза 
със съответните им значения защит-
на/предпазна стена и крепост, както 
и в тракийския език (диза се среща и 
в авестийски писмени материали от 
Бактрия). В персийския, в индоарий-
ския санскрит и в източноиранския 
български се е срещала и тракийска-
та дума асп/аспа със значение кон. В 
персийския и в други ирански езици и 
в санскрит думата дева означава бог/
божество. Според Гайд (2006а,б, 2007, 
2008) бог на тракийски е означавала ду-
мата дион, а в тракийския ареал поне 
на 3 места са били налице градове със 
светилища, с имена с корен дев, чии-
то днешни имена са: Дева – на север 
от р. Дунав(същото име градът е носел 
и през Античността), Девня – между 
р. Дунав и Балкана и по-точно в Севе-
ро-Източна България, Девин – в Запад-
ните Родопи (с корен дева са и имената 
на няколко села и крепости в българ-
ската етническа територия: с. Девинци 
(обл. Кърджали), с. Девене (обл. Вра-
ца), с. Девинци (обл. Плевен), с. Деви-
но (обл. Търговище), крепост „Девина“ 
(до Котленския проход, обл. Сливен), 
крепост „Девини кули“ (до с. Девич, 
Реп. Северна Македония)), а значите-
лен брой имена на тракийски градове 
са с наставки дева: Пулпудева, Цики-
дева, Кумудева, Зиснедева, Муриде-
ва, Скедева и др., което показва, че и 
в тракийския език е съществувала дума 
дев/дева със значение бог, божество. 
На базата на дев/дева – бог следва да 
е дадено и името Девинград – 3-тият 
хълм, който заедно с Царевец и Тра-
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пезица е бил част от средновековния 
ни град и столица, съотв. Търновград 
и Царев град Търнов, а не на базата 
на славянските думи дева, девойка, 
чийто аналог са българските мома, мо-
миче (напр. на руски девушка – мома, 
девочка – момиче). Близки до дион са 
думите за бог и в други арийски ези-
ци: dieu (дийо) (фр.), dio (итал.), dios 
(исп.), déu (каталун.), deus (лат., пор-
туг., галис.), dia (ирл., шотл. келт.), diu 
(корс.), dievs (латв.), dievas(лит.), duw 
(деу) (уелс.), devata (хинди), deviyan 
(синхал.), dēvatā  (панджаби), dēva 
(маратхи, гуджарати), dēbatā (бенгал.). 
Тракийската дума дама с 2-те ѝ зна-
чения: 1) най-общо хидротехническо 
съоръжение (брегозащитно съоръ-
жение, язовирна стена, язовир, ...) и 
2) дом, къща, помощна постройка се 
среща на цялата територия на Европа 
и в Кавказкия район, включително на 
юг от тази планина, както и в някои от 
индийските езици. И тракийската дума 
рез – цар се среща под съответните 
й форми и в други части на ЕврАзия 
и в други части на Стария свят – рекс 
(лат.), рих/рух (перс., източ.-иран., вкл. 
и на източ.-иран. български), радж (сан-
скр., хинди и в др. индийски езици), рас 
(етиоп.), раис (в днешния, а вероятно 
и в по-ранни форми на езика в Египет, 
вкл. и в Древноегипетския възмюжно и 
с друга, но близка форма). Същото се 
отнася и за други тракийски думи! Т. е. 
те в едни древни времена са били об-
щоарийски и очертават ареала (или 
част от него), обхванат при разселвани-
ята на древната арийска общност.

И все пак акс/акси е една от твър-
де характерните за тракийския ареал 
думи. Освен това значителен брой то-
поними с част акс в състава им(от го-
репосочените 47 (или 48)) в конкретно 

взети места (части/райони, обособени 
по географски или етнически признаци/ 
особености) са налице, т. е. бяха наме-
рени: в тракийския ареал (5) и близки-
те до него територии на Западна Мала 
Азия (4) – общо 9, като в сравнение 
с общия ареал на тази дума, посочен 
по-горе, тези територии представляват 
твърде малък процент. Значителен 
обаче, е броят им в останалата част на 
Мала Азия (Централна и Източна) – 7, 
общо в Тракийския ареал и Западна 
и Средна Мала Азия – 13 (28,26% или 
27,66%). В Тракийския ареал и Мала 
Азия те са 16 (34,78% или 34,04%), кое-
то е вече значителен процент. В Око-
лоЧерноморския район (територии-
те (райони, региони) около това море) 
(вкл. и 9-те топонима, от които 6 в Ар-
мения, и по 1 в Грузия, Хиркания (об-
ластта попада до южното крайбрежие 
на Каспийско море, но тази област е съ-
седна на Древна и Антична Армения) и 
в Северен Кавказ) – 25 бр. или 53,19% 
(или 52,08%) от посочения по-горе брой 
имена с част акс (или с близка до нея) 
в състава им. Тези имена в Около-Чер-
номорския район и Балканския п-ов 
са 27, т. е. 57,45% (или 56,25%), което е 
преобладаващата част от тях. Имената 
в Западна и Средна Европа (15 бр.) 
обхващат 31, 91% (или 31,25%), което 
е достатъчно значим процент, но съ-
щевременно и доста по-малък от тези 
в ОколоЧерноморския район и Бал-
канския п-ов и в ОколоЧерноморския 
район, като са съизмерими с имената 
в Тракийския ареал и Мала Азия – 
34,78% (или 34,04%) и в Тракийския 
ареал и Западна и Средна Мала Азия 
– 28,26% (или 27,66%), но за отбелязва-
не е, че Средна и Западна Европа об-
хващат многократно по-голяма площ 
от тези 2 района, а освен това, поне 
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една част от имената там следва да 
приемем за донесени от Юго-Източна 
Европа и ОколоЧерноморския район 
(според резултати, посочено в обобщен 
план, от археологически, исторически, 
генетични изследвания). Следователно 
акс следва да приемем за дума, въз-
никнала и оформена именно в Юго-Из-
точна Европа и ОколоЧерноморския 
район, а на по-ранен етап – възможно 
и сред Древната арийската общност 
по Северното Черноморие и на север 
от него, но далече на север от морето 
и на север от Тракийския ареал не са 
намерени топоними с част акс в със-
тава им. Може би с едно изключение 
– името Оксино на едно село, разполо-
жено далече на север на р. Печора в 
Русия, докъдето (до 141 km от устието 
ѝ) се проявяват приливите и отливите 
от Северния ледовит океан, което име 
е възможно да се разглежда като про-
изводно, както от личното руско име 
Оксана (или и от Аксиния), така и, 
подобно на речното име Окс/Оксус в 
Средна Азия, – от променения вариант 
окс на тракийската дума акс – черен. 
Не е невъзможно в имената Оксино и 
Аксиния формите окс и акс да са озна-
чавали черен, тъмен, като това се от-
нася и за евентуално предишно име на 
р. Печора, което в едни по-ранни вре-
мена е възможно да е имало звучене-
то (или поне корена) Акс или Окс, тъй 
като, както до тук се вижда, в различни 
части на Стария свят част акс се среща 
именно в значителен брой имена на 
реки, в каквито имена тя (като дума) е 
имала значението черен, тъмен. А на-
личието на част окс/акс – черен/черно 
в името на с. Оксино явно е присъства-
ло основателно, тъй като до това село, 
освен приливните вълни, до или близо 
до него е възможно да са достигали и 

солени води от океана. 
Всъщност в различни части на Евро-

па се срещат топоними с част в името 
или с име от 2 думи, една от които е 
прилагателното черен/черна, както и в 
българските земи, които са били част 
от някогашния Тракийски ареал, на-
пример при речните имена Черни (Че-
рен) Лом, Черни Вит, Черни Искър, 
Черна Места и др., както и при посо-
чените по-горе имена на с. Черноград, 
гр. Черник, на крепостите Черниград 
и Черноград, а българското име Чер-
на вода носи един днешен румънски 
град (преди време български), поради 
което някога в тези имена е възмож-
но да е присъствала част акс – черен 
или метатезата ѝ аск/еск/иск, каквото 
е участието на акс в тракийското име 
на гр. Черна вода през римската епо-
ха – Аксиополис/Аксиуполис (името 
всъщност означава Черен/Черни град) 
и в това на р. Аксиакус, каквото може 
би е и участието на иск/еск/еск в име-
то на р. Искър/Ескус, и др. (имаме си 
и личното име Черньо, производно от 
прилагателното ни черен, както и наи-
менованието на дървесния вид/видове 
черница (поради черния цвят на узре-
лите плодове на част от индивидите), 
род Morus: Morus alba, M. nigra и др., 
като прилагателното черен/черна при-
съства и в имена и на други растителни 
и животински видове, както и на селища 
и др. обекти: – черен бор (Pinus nigra), 
черна мура (Pinus heldreichii), черна 
елша (Alnus glutinosa), черен нокът 
(Lonicera nigra), черен бъз (Sambucus 
nigra), черен бързолет (Apus apus), че-
рен щъркел (Ciconia nigra), черна ри-
барка (Chlidonias niger), черна мряна 
(Barbus meridionalis petenyi), с. Черно-
очене, с. Черниче и в някои други име-
на на селища и реки, посочени в този 
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абзац, като в тракийските имена на ня-
кои от тях е твърде вероятно да е при-
съствала част акс – черен).

Като такава с произход от Тракий-
ския или по-общо от ОколоЧерномор-
ския ареал твърде вероятно е и славян-
ската и днешна българска дума черен/
черна (вкл. и ф-мите й в различни сла-
вянски езици чьорнъй, чорнъй, црна/
црно/црни, чарне/чарни, чиерна и 
пр.), тъй като другата известна тракий-
ска дума за черен/черна е имала зву-
ченето кер (според други схващания и 
керс/керса), която след преход к–ч се 
превръща в чер, която форма е коренът 
на днешната българска дума черен, и 
именно поради това в някои тракийски 
имена е възможно да е присъствала и 
част кер, както например в името на 
гр. Кермен или Кер+мен (може би със 
значение Черният/Страшният човек/
мъж/воин). Но не и при името Чирпан 
(Чир+ба=Слива/Джанка+равнина), в 
което Чир+ба(н) е имало значението 
Слива+равнина или Сливо/Сливено 
поле, Сливополие (Кючуков, 2014)), 
а името Чирмен – Сливен/Джанков 
(град) (от чир – слива, джанка) (До-
брев, 1993, 1994, 1995а и др.), срещан 
и катo Черномен по време на Втората 
Българска Държава, но което българи-
зирано име следва да се е разбирало 
като това на гр. Кермен, съставено от 
още 2 оцелели думи от тракийския език.

Имайки предвид, че най-голям е про-
центът на имената с части акс (и близ-
ки до нея) в ОколоЧерноморския ра-
йон и в ОколоЧерноморския район 
и Балканския п-ов, на нас българите 
няма как да не направи впечатление, 
че тази дума се e срещала и в района 
на Средна Азия, където, според реди-
ца автори (Добрев, 1991, 1993, 1994а, 
1998, 2005 и др.; Войников, 2009, 2011; 

Денев, 2004; ... и др.), се е намирала 
Източната Прародина на българите 
– основно в  Бактрия в района на Севе-
рен Афганистан, откъдето те, потегляй-
ки на запад, се заселват в Европа. Да, 
но още през 5 в. пр.н.е. – далече пре-
ди известните мащабни преселения на 
българи от района на Средна Азия на 
запад, Херодот посочва в тази част на 
Азия река с име Араксес (означавало 
Аракси(те) и обозначавало и 2-те голе-
ми реки там), а вероятно през по-късни 
времена също пр.н.е. там е посочено 
и считаното за гръцко името Яксарт на 
р. Сърдаря, както и името Окс/Оксус 
на р. Амударя. След като най-голям е 
процентът, респективно плътността, на 
имената с част акс и близки до нея) в 
ОколоЧерноморския район и Бал-
канския п-ов, логично е да бъде до-
пуснато, че тази дума – в случая като 
име на река/реки – е била занесена в 
района на Средна Азия от преселило 
се там население именно от територия/
територии в Около-Черноморския ра-
йон и Балканския п-ов, при т. нар. про-
цес „индо-европеизация“ – процесът на 
разселване на индо-европейско/ари-
йско население от района на Юго-Из-
точна Европа и ОколоЧерноморския 
район на изток и запад, както и на се-
вер и юг, конкретно за района на Средна 
Азия – основно в източна посока, плод 
на който процес е и наличието на обща 
лексика в езиците от различните групи 
на Арийското езиково семейство, като 
няколко примера в това отношение са 
дадени по-горе.

На северното крайбрежие на Егейско 
море в Уикипедия (https://bg.wikipedia.
org/wiki /Списък_на_древните_градо-
ве_в_Тракия_и_Дакия) на карта, посо-
чена като „Стара карта на Тракия ..., 
Македония и Мизия (1907 г.)“ е посо-



137

чен гр. Ксантия (Xanthia), с възможен 
по-стар вариант на името Аксантия. 
На днешния гръцки език компютърният 
речник за корена на името ксант (ξαντ) 
дава значенията марля, влакна, кър-
па, за кса (ξα) – дъги/дъга, арки/арка, 
за акса (αξα) – стойност, качество, 
полза, значение, а за ксан (ξαν) – (аз) 
бях, които, най-общо погледнато, не са 
подходящи за име на град, може би с 
изключение на значението арка, като е 
възможно това име да се е разбирало 
напр. като Градът на/със арката/арки-
те, но информация за възможно такова 
негово значение не е налице (и други 
варианти на името, вкл. такива с о, α, 
ε, ια, αι, ου, ει, ιε и др. комбинации от 
гласни пред ξ, не дават значения, под-
ходящи за име на град). Това навежда 
на мисълта, че името най-вероятно не 
е дадено на базата на днешния гръц-
ки език, а на друг, на който е възможно 
частта кса/акса/акс да е означавала 
черен. Като се има предвид, че през 
Древността и Античността тази част на 
морското крайбрежие е населявана от 
тракийско население, е твърде веро-
ятно името да е било тракийско и да е 
започвало с частта/думата акс – черен, 
като – по подобие на други тракийски и 
западномалоазийски имена на градове 
– тракийският му вариант е възможно 
да е имал звученето Аксане/Аксоне/ 
Аксона/Аксанте/Аксанос и др. под., 
след което допускане Ксантиа/Ксантия 
следва да приемем за по-късна форма 
на името, дадена на гръцки език(вер. 
на по-късна форма), най-вече поради 
това, че днес един от градовете в тази 
част на днешната гръцка територия – 
вече на север от морето – е наричан 
Ксанти (Ξάνθη).

В един хидроним на Балканския п-ов 
срещаме и част окс, както в посоче-

ното по-горе речно име Оксус – днеш. 
р. Амударя в Средна Азия, която през 
по-ранни времена е била наричана 
Аракс (според Херодот). И този хидро-
ним е античното име Оксиос на нашата 
р. Искър, за която в Уикипедия (https://
bg.wikipedia.org/wiki/Тилатеи) е посо-
чено: „Тилатеите са тракийско племе, 
живяло в западните български земи. 
Споменато е в V век пр.н.е. от древног-
ръцкия историк Тукидид, който разпо-
лага средоточието на обиталищата им 
заедно с терите в планинския район 
между днешните София, Перник, Боси-
леград и Пирот. Пише, че „живеят на 
север от планината Скомброс (Вито-
ша) и на запад достигат до река Окси-
ос (Искър), която извира от същата 
планина, от която извират Нестос 
(Места) и Хеброс (Марица), тази пла-
нина е голяма, необитаема и свързана 
с Родопа.“

Името Оксиос звучи твърде близко 
до Аксиос (днес Вардар), вкл. и поради 
това, че то има същата структура(глас-
ни-съгласни). Тук, както и при Аракс и 
Оксус, гласната а в акс е заменена с о 
(както е посочено по-горе, р. Амударя 
е носила, както име с част акс в със-
тава си (Аракс), така и с окс (Оксус)), 
като тази промяна на а в о е протекла в 
един и същ район 2 пъти – един път в 
Средна Азия и втори път на Балканския 
п-ов. От тези 2 случая в тези 2 твърде 
отдалечени района на ЕврАзия може 
да се твърди или поне допусне, че ста-
ва въпрос за диалектни явления 1) по 
места – все пак р. Аксиос (Вардар) и 
р. Оксиос (Искър) са доста отдалечени 
една от друга, а, освен това, през Антич-
ността, макар и все в тракийска среда, 
са попадали и в територии на различни 
общности(племена, народи, държави/
царства), което предполага и наличието 
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на диалекти (Георгиев (1957) и Дурида-
нов (1976) дори твърдят за наличието и 
на различни езици в Тракийския ареал) 
или 2) фонетични промени във вре-
мето, или 3) диалектни явления, но 
за сметка на настаняването в дадения 
район/райони на другоезични маси 
населения (особено актуално за райо-
на на Средна Азия, но и за Балк. п-ов). 
Тези 2 примера, както и наличието на 
имена, освен като Ескус/Аскус и Окси-
ос (Искър), но и като Падания и По (в 
Италия), Понерополис (По(н)+ер+по-
лис, като тук по е друг вар. на па/ба/пу 
– равнина в името Пулпудева/Балба-
дева – 2 от древните/античните имена 
на гр. Пловдив) и др. показват, че про-
мените на а в о не следва да бъдат при-
емани за изключения.

В Уикипедия (https://bg.wikipedia.org/
wiki/Черно_море) за името на Черно 
море намираме: „В древността морето 
е наричано Понтос Аксинос, Евксински 
Понт“, за съжаление без да е посо-
чен източникът/източниците, в който е 
намерено това име, или и Понтос Ак-
сейнос(Πóντος Αξεινος), според други 
автори(напр. Prothero, G.W. Anatolia. 
London, H.M. Stationery Office, 1920).

На гръцки език (днешния) компютър-
ният речник за аксинос (αξινος) дава 
значението кирка, мотика, копачка 
(без този превод да може да бъде приет 
за напълно достоверен, както и в други 
случаи при използването на този реч-
ник). Ако обаче, в днешния гръцки език 
това именно е значението на аксинос, 
то не подхожда за име на море. Днес 
този водоем носи името Черно море, 
като епитетът черно напълно съвпада 
със значението на тракийската дума 
акс/акси – в посоченото в Уикипедия 
име „Понтос Аксинос“. И това прилага-
телно не следва да е било дадено на 

късна версия на гръцкия език, а на друг, 
твърде вероятно по-ранен за Юго-Из-
точна Европа, т. е. на негръцки език, 
вкл. и поради факта, че Древна Гърция 
(Елада) не е граничела с това море. Тук 
се е получило, както при името Акси-
ополис, променено в днешния ни език 
на Черна вода (Аксиополис означава 
Черен(ият) град, Черниград), т. е. тези 
които са дали името Черно море, как-
то и онези, променили Аксиополис на 
Черна вода, най-вероятно все още са 
знаели, че, ако не по тяхното време, то 
в по-ранни времена, коренът акс или и 
епитетът/ определението аксинос е оз-
начавал черен. Следователно и в едни 
доста отдалечени от днес времена това 
море също е носело името Черно.

Вижда се, че в Понтос Аксинос, 
частта Аксинос е производна на тра-
кийската (ОколоЧерноморската) дума 
акс/акси – черен, и тя следва да е била 
дадена от население/ общност, говоре-
що тракийски или близък до тракийския 
език, поне поради това, че силно свър-
заната с траките могилна култура(спо-
ред някои мнения започнала още от 
края 8-мото хил. пр. н.е.) е обхващала 
най-вече ОколоЧерноморския район и 
Балканския п-ов, а в по-конкретен план 
– Северното Черноморие, източната 
част на Балканския п-ов, Мала Азия (и 
дори територии по Средния Дунав).

Ясно е, че името Понтос Аксинос 
следва да означава Море Черно (от съ-
ществителното понт – море и прилага-
телното акс/акси – черен). Това в него, 
което прави впечатление, е факта, че и 
2-те части на името – й съществител-
ното, й прилагателното, – имат едно и 
също окончание (ос). Логично погле-
днато, би следвало тези 2 различни 
части на речта да получат и различ-
ни и окончания, но макар и с еднакви 
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такива, тези думи също биха могли да 
бъдат различни части на речта на ба-
зата на останалата част от състава си. 
Също логично погледнато обаче, това 
предполага прилагателното аксинос да 
е напр. от тези прилагателни, които не 
са били производни от съществител-
ни(както напр. при прилагателните за 
цветове син, черен, зелен, бял, чер-
вен, розов и др., за които можем да 
предположим, че са възникнали преди 
съответните им съществителни сине-
ене, чернеене, зеленеене, белеене, 
червенеене, розовеене, които днес са 
и отглаголни съществителни от съотв 
им глаголи синея, чернея, ... и пр.). На 
базата на по-горното предположение 
обаче, ако премахнем окончанието ос, 
остават 2-те думи, съотв. съществител-
ното и прилагателното понт и аксин. 
Тук понт е съществителното, означа-
ващо море, докато аксин следва да 
е прилагателното черен, но докато на 
тракийски черен е означавала думата 
акс/акси, тук вече тя е получила окон-
чанието ин. С окончание ин в различни 
езици, вкл. и в днешния български, се 
образуват прилагателни. Например на 
местен език/езици от източноиранската 
група в Бактрия името Тахт и сангин 
(на известен каменен градеж) означа-
ва каменен престол, от което следва, 
че сангин в този език е прилагателното 
каменен, производно от съществител-
ното санг – камък, от което се вижда, 
че и в този език ин е частица-настав-
ка за образуване на прилагателни. 
Също на персийски шахин шах означа-
ва царски/на царете цар (или с перс. 
думи – шахски/на шаховете шах), т. е. 
шахин – формата с наставка ин пак е 
прилагателно (включително и притежа-
телно такова). На кюрдски, език също 
от иранската група (или подсемейство), 

окончания ин имат напр. прилагателни-
те зеркин – златен/златист и зеркирин 
– жълтеникав. За тракийската дума/
понятие каламиндар (каламин+ дар) 
Добрев (2011) дава превода гълъбово 
дърво, чиято втора част дар е същест-
вителното дърво, от което следва, че 
за първата част/дума каламин остава 
значението гълобово/гълъбено, т. е. 
тя – като част на речта – би следвало 
да е прилагателно и то именно такова с 
окончание ин.

В днешния български език суфикс ин 
се използва напр. при фамилни имена 
– Чалин, Канин, Кулин, Неделин, Ка-
линин, които са и притежателни при-
лагателни (напр. фамилията Чалин, 
имаща смисъла от/на Чалиния (Ча-
линовия) род/от Чалините (Чалино-
вите)), които все пак се срещат доста 
по-рядко от тези с наставка ов/ев, като 
често е участието на суфикса ин, напр. 
в руски и в български фамилни имена 
(Бухарин, Калинин, Канин, Цолин, 
Марин, Донкин и пр.), за които се счи-
та, че са оформени по женска линия 
– на базата на женски или на имена в 
ж.р., както при: Бухара – Бухарин,  Ка-
лина – Калинин, Кана – Канин,  Цола 
– Цолин, Мара – Марин,  Донка – Дон-
кин и пр. Това, че е възможно приба-
вянето на нова наставка ов/ев след ин 
обаче, както при Чалинов,  Канинов, 
Кулинов и др. показва, че в днешния 
ни език способът за образуване на 
фамилни имена и притежателни при-
лагателни с наставка ин на практика 
е отпаднал или по-скоро е останал на 
твърде заден план в българските обще-
ство и език, поради това, че там – като 
основен такъв – се е наложил способът 
с наставка ов/ев.

Но суфикс ин се среща в днешния 
български и при прилагателни, които 
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не са притежателни, напр.: половин 
(половин чувал, половин хляб), син 
(прилаг. за цвят), евтин, в неофициал-
ното готин, и др.(всъщност много пове-
че са непритежателните прилагателни 
с твърде близкото до ин окончание ен, 
за което твърдение не е нужно да бъдат 
давани примери).

Тъй като, освен в гръцкия, окончание 
ос се среща и при имена в тракийския 
език, на базата на горния анализ, както 
и на базата на каламин – гълъбов (с 
възм. вар. каламинос), може да бъде 
допуснато съществуването при прила-
гателни (и съществителни), както на 
пълни (с оконч. ос), така и на кратки 
тракийски форми (вкл. и на прилагател-
ни с окончание ин) (най-вер. неофици-
ални, т. е. диалектни/разговорни фор-
ми), както напр. при понтос и понт и 
аксинос и аксин.

Евксински понт е считано за дре-
вногръцкото име на Черно море. Да, 
но море на гръцки означава дума-
та Θάλασσα (таласа), докато pont/
pontus има значението море/морски, 
но на латински (за море компютърни-
ят речник дава и лат. думи aequor и 
mare). Евксински (Еуксинус, Еукси-
нос/Евксинос) звучи близко до частта 
оксенос на гръцката дума Αφιλόξενο/
αφιλόξενος – негостоприемен, но не 
оксенос, а филоксено/филоксенос е 
думата, която на гръцки има значение-
то гостоприемен (φιλόξενοι/φιλόξενα 
(филоксени/ филоксена) – гостоприе-
мен/гостоприемна), докато представ-
ката а променя смисъла ѝ на негос-
топриемен. Наличието на част кс/окс/
ксенос/оксенос, твърде близка до тра-
кийската дума акс, означаваща черен/
черна, съставна част и на античното 
име Оксиос на р. Искър, както и нали-
чието през Античността на 2-те имена 

Ар+акс (река+черна) и Окс/ Оксус на 
р. Амударя в Средна Азия, както и други 
от имената, разгледани по-горе, показ-
ват, че същото следва да е означавала 
и нейната форма окс. От друга страна, 
макар и такава с близка до акс част окс 
в състава си, но в дума със значението 
гостоприемен, показва, че произходът 
на гръцката дума филоксенос – гос-
топриемен не следва да е бил свързан 
със значението черен, която придава 
на думите/понятията, в състава на кои-
то участва, повече отрицателен смисъл 
– черна съдба/орисия – лоша съдба 
(което е нещо неблагоприятно), черна 
чума – лоша/страшна чума/болест, 
черна река/вода – река/вода, причи-
няваща щети, ... и пр. На гръцки че-
рен означава думата μαύρο (мавро), а, 
освен това auxinus, auxinos, oxinus, 
axinus, euxinus, euxinоs, evxinus и пр. 
под. ф-ми нямат значения и в латин-
ския – официалният език през римската 
епоха в Тракия.

Интересно, но във филоксенос 
(филоксени/филоксена) или фило/
филос+ксенос, филос (φιλος) означа-
ва приятел, а филис, филиа/филия 
(φιλις, φιλία) – приятелство, дружба, 
докато ксена (ξενα) има значението – 
чужд, извънземен, а ксенос (ξένος) 
– непознат, странник. Следователно 
етимологията на гръцката дума (в днеш-
ния гръцки), означаваща гостоприе-
мен – филоксено/филоксенос, има 
за основа тези 2 гръцки думи, но не и 
тракийската акс/окс – черен (като част 
от нея). В такъв случай някога гърци-
те/ гръкоезичните под гостоприемен 
следва да са имали предвид смисъ-
ла приятелски настроен/отнасящ се 
към чужд/чужди (към неродствени-
ци/нероднини). Не следва ли дори и 
ние българите, макар и твърде много 
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патили от гърците, да признаем това 
за благородно от тяхна страна(като тя-
хно разбиране)?! И отговорът следва 
да е „Определено да!“. Дали тогава не 
е пресилена максимата/поговорката 
„Бой се от данайците дори и когато 
носят дарове“(данайците са олице-
творявани с истинските гърци (с на-
ричаните от Омир най-често ахейци, 
но и данайци), или поне с част от тях, 
част от които твърде вероятно са били 
и данайците)). Но от друга страна тази 
поговорка си е била чисто гръцка, т. е. 
вътрешна за Гърция (Елада). А тогава, 
щом те са си я сътворили, какво да им 
кажем ние?... Но явно такива са си били 
данайците! Както се вижда от самата 
поговорка (и от етимологията на думата 
филоксенос) обаче, в Древна Гърция 
е имало не само „данайци“!? И което – 
все пак – звучи обнадеждаващо.

С горните още 3 имена с акс/окс/кс в 
състава им (Ксантия/Аксантия, Окси-
ос/ Аксиос и Понтос Аксинос) този 
кръг топоними в обхванатата територия 
от ОколоЧерноморския район плюс 
Балканския п-ов стават не по-малко 
от 30, които – спрямо новия им общ 
брой 50 (или 51) – увеличават процента 
си до 60 % (или 58,82 %). 

Още 4 имена (3 на реки и 1 на се-
лище) в ОколоЧерноморския район 
плюс Балканския п-ов, започващи 
с част акс, бяха намерени в труда на 
Янакиева (2009), в т. ч.:

1) Аксиакес – най-вероятно днеш-
ната р. Тилигул, вливаща се в Тили-
гулския лиман (попадащ в Одеска и в 
Николаевска области на РУкрайна и 
разположен на изток до най-северния 
край на Черно море(в западната му 
част)), стр. 23-24;

2) Аксиос – река, вливаща се в р. 
Дунав при гр. Черна вода (в днеш. Се-

верна Добруджа, РРумъния), от което 
става ясно, че името си този град носи 
не от място си до р. Дунав, а от това до 
тази явно поройна в древни времена (а 
възможно и днес) река(с. 25-26);

3) Аксиос – река в Северна Сирия 
(върху монети), т. е. в непосредствена 
близост до географската граница на 
Мала Азия в юго-източната й част и в 
географски план – близо до ОколоЧер-
номорския район(стр. 27-28);

4) Аксос – селищно име на о-в Крит 
(стр. 27-28).

И още 2 имена – посочените по-го-
ре Ксантия (Xanthia) – на карта 
„Римските провинции Македония, 
Тракия и Горна и Долна Мизия“ в ма-
териал в Уикипедия „https:// bg.wiki 
Македония_(провинция)#media/
Файл:Butler_macedonia.jpg“ – на 
град на самото северно Егейско 
крайбрежие(м/у о-в Тасос и устие-
то на р. Марица) и това на днешния 
гръцки гр. Ксанти, могат да бъдат 
приети за редукции на по-ранните 
форми Аксантия и Аксант/Аксан-
ти.

С тези още 6 имена с акс/кс в 
състава им този кръг топоними вър-
ху територията ОколоЧерномор-
ският район плюс Балканският 
п-ов стават не по-малко от 36, кои-
то – спрямо новия им общ брой 56 
(или 57) – увеличават процента си 
до 64,29 % (или 63,16 %). Ако към 
тези 36 прибавим и имената Ксан-
тен (Германия), Еврьокс, Оксер/
Аксер, Окситания (провинция) и 
дори Екс ан Прованс (Франция) 
(разгледани по-горе), този процент 
ще претърпи още известно на-
растване – ще стане определено 
над 66 (65) %.
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Река с име Араксес (Araxes), поста-
вено в скоби, т. е. като предишно такова 
на р. Хуборас (или Хaбoрас(Chuboras/
Chaboras)) – ляв приток на р. Ефрат 
(по-точно речна система в северна-
та част на Месопотамия), се открива 
на карта „Мизия на картата на Мала 
Азия“ в материал в Уикипедия „https://
bg.wikipedia.org/ wiki/ Мизия_(Мала_
Азия)“. Araxes е име в мн.ч., означава-
що Аракси(те), най-вероятно поради 
това, че реката е съставена от други 
2 основни реки, а те от своя страна – 
също с по 2 основни речни течения, 
протичащи от северната до средната 
част на Месопотамия. Интересен е и 
фактът, че турското име на посочената 
в Част I р. Ахерон е Карасу (р. Ахерон, 
с което име през Античността е нари-
чана реката, течаща на изток от тога-
вашния полис Синопе на територията 
на днеш. РТурция), което на този език 
означава черна вода, а не река(та) на 
болката или с друго име с близък/по-
добен смисъл, както там е предположе-
но, поради което е по-вероятно и име-
то на тази река да е съдържало част 
акс – черен, и да е имало вида Аксер 
или Аракс, за което загатва първата му 
сричка ах, твърде близка до акс. С тези 
още 2 имена процентът им в Около-
Черноморския район плюс Балкан-
ския п-ов ще претърпи още известно 
нарастване.

Името Ксантия и коренът му Ксант, 
който е и собствено мъжко име сред 
древните народи на Балканския п-ов и 
Мала Азия (поне в западната й част) би 
следвало (според авт.) да приемем за 
гръцко (ахейско, елинско) или поне по-
вече за такова, тъй като това показват 
намерените за него материали. Показа-
телен в това отношение е намереният 

за това име материал(пояснение) в Уи-
кипедия: 

„Скамандър или Ксант в древног-
ръцката митология е:

• Речен бог на едноименната река 
покрай древна Троя. Син е на Океан и 
Тетия. Океанид свързан с царския род, 
той е баща на Тевкр, чиято дъщеря Ба-
тия става жена на Дардан, а другата му 
дъщеря Стримо - на Лаомедонт. В Тро-
янската война Скамандър съчувства на 
троянците. В „Илиада“ многократно се 
споменава Ксант и желанието му да по-
могне на троянците:

„Реката в сърцето си гневно избухна, 
мислейки как да застави Ахила божест-
вен веднага боя опасен да спре, да из-
бави троянците от гибел“.(превод Алек-
сандър Милев, Блага Димитрова)

• Река в древна Троада. Съвре-
менното име на тази река е Карамен-
дерес. Намира се във вилает (област) 
Чанаккале, Западна Турция.

• Синът на Хектор и Андромаха. 
Ражда се по време на обсадата на Троя. 
Наречен е Скамандър, но жителите на 
Троя го наричат Астианакс - цар на гра-
да - „Хектор го в радост зовеше Ска-
мандър, а всички троянци Астианакс, 
че единствен защитник на Троя бе 
Хектор“. След превземането на Троя 
от гръците, те го хвърлили от градски-
те стени поради предсказанието, че той 
щял да въздигне отново града“.

„Ксант или Ксантос (на старогръцки: 
Ξάνθος; на латински: Xanthos) в дре-
вногръцката митология, син на Птоле-
мей е последният цар на Тива в Беотия.

Според Павзаний той е убит в дву-
бой от Андропомп от Месения, според 
Страбон от Мелант, синът на Андро-
помп“.

От частите на горния текст се забе-
лязва/очертава следното:
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1) Написано е „Скамандър или 
Ксант в древногръцката митология е“, 
но това все пак са 2 твърде различни 
по фонетиката и структурата си имена, 
като първото съдържа наставка ър/ар 
– река, което е логично, тъй като Ска-
мандър е бог, но не на нещо друго, а 
„Речен бог на едноименната му река 
покрай древна Троя“, и по-точно на 
самата р. Скамандър, известна ни от 
Омировата „Илиада“.

Освен това имена с наставка или 
част ар/ер/ър в състава им на терито-
рията на днешна Р Гърция(без най-се-
верните й части – Древната и Антична-
та Елада) се срещат твърде рядко (там 
има само няколко такива имена – посо-
чено и по-горе), което показва, че дума-
та ар/ер/ър – река е нехарактерна за 
днешния гръцки език и инцидентното й 
наличие на днешната гръцка територия 
показва, че тя най-вероятно е остатък 
от имена, дадени на друг език, измес-
тен от днешния гръцки. Този по-стар 
език следва да е бил по-близък до тра-
кийския, отколкото до днешния гръцки, 
поне поради това, че в Древна Тракия 
думата ар/ър се е срещала в доста реч-
ни имена: Истър/Истар, Етър, Арда/
Артацес/Арпезос (Артакес/Артакос), 
Артанес (приток на р. Дунав), Арчар 
(приток на р. Дунав), Арзус (Сазлийка), 
Арисбос (приток на р. Марица), Арине 
(посочена за Западна Дакия), Артескос  
(неидентифицирана), и др.

Колкото до това, доколко имена-
та Скамандър и Ксант се различават 
едно от друго, тук може би бе силно ка-
зано, че те са твърде различни по фо-
нетиката си. Частта Скам на първото, 
след сменяне на местата на предните 
ѝ 2 съгласни добива вида Ксам и вече 
звучи близко до Ксан, като тук сонор-
ната съгласна н е заменена с близка-

та й м, както и в други случаи – както 
при Истанбул и Стамбол/Стамбул, 
Дианополис и Ямбол, ... и др. Крайно-
то окончание ант, в Ксант е възможно 
да е остатък от крайната част анд/ант 
на старото лично име на реката (и на 
речния бог) – Скаманд/Скамант. Ако 
по този път Скамандър е било редуци-
рано на Сканд, която форма по-късно 
е променена на Ксанд/ Ксант, е твърде 
вероятно в това име наставката ър/ар/
ер – река да е била изпусната от гръко-
езичните автори и население, тъй като 
за тях тя е била нехарактерна, т. е. чуж-
да за езика им (днешната гръцка дума 
за река е потамо);

2) Вижда се, че имената, започва-
щи с част кс (а не с акс), са характерни 
най-вече за днешната гръцка терито-
рия, а, освен това, древните и антич-
ните материали, в които те се срещат, 
са дошли до нас, написани най-вече 
на гръцки език и с гръцки букви. Това 
позволява допускането, че Скамандър 
е по-късно гръцко/ахейско или по-веро-
ятно гърцизирано местно име и е на-
пълно възможно преди него реката да 
е носила такова, започващо с част акс 
– напр. Аксамандър, Аксарт/Яксарт, 
Аксиос, Аракс... и пр. (Скамандър е 
фонетично българизирана форма на 
Скамандрос, както българските форми 
Хебър на Хеброс – трак. име на р. Ма-
рица, Истър на Истрос – трак. име на 
р. Дунав ... и др., като друг е въпросът 
срещал ли се е звук ъ в тракийския език 
– поне в някои говори, който обаче е ня-
мало как да бъде обозначен в надписи 
с гръцки и с латински букви, тъй като в 
тези азбуки липсва знак с такава звуко-
ва стойност);

3) Това, че имената, започващи 
с част кс, са характерни най-вече за 
днешната гръцка територия(и за го-
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ворещи варианти на гръцкия език), 
показва и посоченото в горе цитира-
ния материал: „Ксант или Ксантос 
(на старогръцки: Ξάνθος; на латински: 
Xanthos) в древногръцката митология, 
син на Птолемей е последният цар на 
Тива в Беотия“, тъй като гр. Тива и обл. 
Беотия са именно там – в днешната 
територия на РГърция (или в тази на 
Древната Елада). Следователно оч-
ертава се изводът, че в гръцка езикова 
среда е протекъл процес на редукция 
на негръцката дума акс – черен в част 
кс поне в началото на топоними и лич-
ни имена;

4) Внучките на Скамандър/Ксант (и 
дъщери на сина му Тевкр/Тевкър) носят 
имената Батия и Стримо, които са ха-
рактерни за Тракия, но не и за Гърция 
(поне според информацията, с която 
автора разполага), като Батия е близко 
до днешното речно име Батова, както 
и до селищното име Бата/Бъта, носено 
от с. Бата, общ. Поморие, с. Бъта, общ. 
Панагюрище, Бата град на Боспорско-
то тракийско царство, обхващало тери-
тории по Северното Черноморие, вкл 
и Кримския п-ов(освен това в гръцка 
азбука липсва буквен знак със звукова 
стойност б), а Стримо – до тракийско-
то речно име Стримон и до днешните 
български също речни имена Стру-
ма, Стряма, Струмешница/Струми-
ца и селищното Струмица (всички те 
производни от корена стрим (стрюм, 
струм)), а освен това – посочено и 
по-горе в т. 1 – думата ар/ер/ър – река 
се среща много рядко в речни или други 
имена на територията на Елада (днеш-
на РГърция);

5) Турското име на р. Скамандър/
Скамандрос – Карамендерес – съдър-
жа частите кара – черен, мен (твърде 
близка до ман – мъж, воин, човек в 

Скамандър) и дерес. Ако разгледаме 
редуцирания му вариант Карадерес 
(Кара+дерес/Кара+дере(с)) на това 
име, се вижда, че на турски то означава 
Черно дере/река. Това показва, че при 
завладяването от османските турци на 
тази част на Мала Азия, те са заварили 
там местно население, което е нарича-
ло тази река със собствено име, започ-
ващо с (или съдържащо) думата чер-
на (Кара+мен+дере(с)=Черна+воин/
мъж+река е възм. да се е разбирало 
като На Черния/ Страшния воин/мъж 
река(та) или Реката на Черния воин/
мъж/воини/мъже (възможно и на Чер-
ните/Страшните хора/народ)). Следо-
вателно местното име е било преведе-
но от завоевателите на техния език – на 
турски, но само частта му, означавала 
черен, а местната дума ман се е запа-
зила под формата мен, както и в други 
такива случаи (Марибор на словен. – 
Марбург на нем.; Бургенланд на нем. 
– Градище на славян.; Дуросторум 
на лат. – Дръстър (Дръсттърн) на из-
точ.-иран. език на българите на кан Ас-
парух (Кючуков, 2014); Петербург на 
нем. – Петроград на рус.; Аксиапа на 
трак. – Черна вода на бълг.(на „ново-“, 
а възм. и на „старобълг.“) (Аксиополис 
на гр. – по-точно на тракийски и гръц-
ки (полис е гръцки вариант на думата 
град), като това име е прието, т. е. ос-
тавено като такова и от римляните), но, 
за разлика от тракийското и българско-
то, означаващи Черна вода, неговият 
превод е Черен(ият) град); Сердика на 
тракийски (според някои специалисти 
на келтски) – Средец на „старобългар-
ски“, а възможно и на тогавашния из-
точ.-иран. Бълг.; ... и др.).

Според автора, както и според Денев 
(2004), думата дере не е турска (тюрк-
ска в общ план), а е с арийски произход, 
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тъй като се среща в значителен брой 
такива езици, и етимологията й е свър-
зана с корена дер – дера, раздирам, 
от който смисъл коренът дер следва да 
се е разбирал като раздрано/продра-
но място, каквито образувания по зем-
ната повърхност са деретата/водос-
ливите. Логично е на базата на корена 
дер да са възникнали и глаголът дера 
и производните от него дране/одира-
не, одран, раздран/продран и пр.;

6) Написаното за сина на Хектор и 
Андромаха: „Наречен е Скамандър, но 
жителите на Троя го наричат Астианакс 
- цар на града“ показва, че Скаман-
дър/Скамандрос не е било местното, 
а най-вероятно това е било гръцкото/
ахейското му име, като местното име, 
най-вероятно с тракийски произход, 
съдържа(завършва със) част акс, коя-
то на тракийски означава черен. Това 
показва, че късно настанилите се там 
османски турци са имали основание 
да сложат в името на тази река тяхна-
та дума кара – черен (кара обаче, е 
близка до тракийската дума кер със съ-
щото значение, както и до славянските 
корени на същата дума чер, чьор/чор, 
чар, цр, чиер, и е възможно да е заета 
в тюркските езици и то твърде вероятно 
още в древно- или в пра-тюркския език 
от такъв на съседно на тюркската общ-
ност арийско население).

Янакиева (2009 – с. 26, 27) посоч-
ва още 2 речни имена в Мала Азия 
– Аксос в Лидия и Аксон в Кария, но 
в случая Аксос е друга форма на по-
соченото по-горе име на р. Аксон, по 
която е преминавала границата меж-
ду древните страни, държави и римски 
провинции Кария и Ликия (името Аксон 
или съвпада с това на граничната за 
Лидия и Кария р. Аксон, или се отнася 
за друга река, информация за която не 

е налице (на автора)), и 1 в Армения – 
Аксиус, което е римски/латински вар. 
на посоченото там речно име Аракс 
(или по-скоро на тракийското Аксиос). 
Янакиева (2009) посочва още, че (вкл. 
и според Дечев (1931, 1957)): „Сигур-
но от същата основа са производни и 
имената на самотракийските богове 
Αξίερος, Αξιοκέρσα, Αξιóκερσος (Дечев 
(1931: 196-197; 1957: 18)“, за „основа“ 
авторката има предвид името Аксиос, 
но те не са включени в броя, респ. в 
процентите, на имената в ОколоЧер-
номорския район плюс Балканския 
п-ов, тъй като това не са топоними, а 
имена(лични имена) на богове въпреки, 
че все пак те са посочени за друг гео-
графски обект, различен от обхванати-
те до тук такива, но със собствено име 
– о-в Самотраки. Предизвиква известно 
недоумение това, че никъде от Янаки-
ева(2009) не е посочено, кои са тракий-
ските думи или поне някои от тях, оз-
начаващи река, езеро, море, което не 
би представлявало особен проблем за 
автор на такъв значителен по обхвата 
му (като обем и проблематика) труд.

Известно че „Битката при Акциум“ 
между бойните флотилии на Октавиан 
и Марк Антоний е една от най-големите 
морски битки в древността. Двата фло-
та влизат в сражение срещу входа на 
Амбракийския залив в Йонийско море, 
близо до римската колония Акциум в 
Гърция (близо до днешния град Преве-
за) на 2 септември 31 г. пр.н.е. Тук име-
то Акциум е твърде близко до също 
близките по смисъла си латински думи 
акцио (actio) – дейност и до актум 
(actum) – акт (действие, начинание, 
разпоредба, решение), поради което 
не може да се твърди, че също близка-
та по звученето си форма аксиум, т. е. 
с корен акс – черен (а не с акц/акци), 
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може да бъде приета със сигурност, т. 
е. еднозначно, за основа на това име. 
Освен това при имената на различни 
градове, съдържащи част акс, при за-
писването им с латински букви тя се за-
пазва, което за пишещите на латиница 
не е представлявало никакъв проблем, 
включително и при имена, написани с 
гръцки букви, като тогава те – чисто и 
просто – на мястото на гръцката бук-
ва кси (ξ, Ξ), имаща звукова стойност 
кс, са поставяли латинската буква със 
същата звукова стойност х, Х (хикс/
икс) – голяма част от оцелелите мате-
риали за събития и имена, включител-
но за топоними, на Балканския п-ов и в 
Мала Азия, са писани с гръцки букви и 
най-често на гръцки език. 

Не може да се твърди със сигурност, 
че и имената на 3 шведски града и об-
щини и на 1 река: общ. и гр. Оксельо-
сунд, общ. и гр. Ѐскилстюна, разпо-
ложен около р. Ескилстюнаон, общ. 
и гр. Ваксхолм (с възможна по-ранна 
форма на името Вааксхолм/ Валак-
схолм/Балаксхолм), основан е през 
1558 г., общ. и гр. Хюдиксвал, осно-
ван от шведския крал Юхан III през 
1582 г., като последните 2 града са 
основани и изградени в твърде късни 
времена, когато в шведския език едва 
ли се е срещала древната тракийска (и 
не само тракийска) дума акс – черен. 
Съществува вероятност името на р. 
Ескилстюнаон с по-ранна форма на 
името Ексилтюнаон/Аксилтюнаон) 
да е било дадено през предишен ис-
торически период, например през Ан-
тичността, на базата на древната ари-
йска/тракийска акс и да е означавало 
Черната Илтюна/Илтюнаон/Литюна-
он/ Литуна (или др. близка до личното 
име на реката форма), но такава ин-
формация не е налице.

В цитиран от Добрев (2004, 2005) 
текст от разказа „Хвърлянето на зара“, 
като част от „Махабхарата“ (името оз-
начава „Великата Бхарата/Индия“ или 
„Величието на Бхарата/Индия“ – Бхара-
та е по-старо име на Индия), фигурира и 
името Ексани, най-вероятно име на на-
род в Северна Индия (с по-стара ф-ма 
Аксани), т. е. на юг от пл. Хималаи, тъй 
като в следващо изречение са поставе-
ни имената на народи и царства на се-
вер от тази планина (вкл. и царството и 
областта Балх (обл. Бактрия в Севере-
рен Афганистан) под формата „царете 
на Балх“). С този етноним ареалът на 
тракийската и арийска дума акс/екс, 
освен далече на изток, отскача и дале-
че на юг от Средната част на Азия.

Съществуват мнения, най-общо на 
заинтересувани от тази проблемати-
ка лица, вкл. и на политици, твърдящи 
или дори сериозно приемащи – обик-
новено от патриотични техни подбуди 
– че българите са траки! Или бивши 
траки, като това е актуално особено 
поради факта, че тракийски думи в ези-
ците (вкл. и в състава на топоними), се 
срещат и в тази част на Средна Азия, в 
която – през продължителен период от 
време – са живеели и българи! Без това 
– че българите са траки или че самите 
те са се чувствали като траки или няко-
гашни траки – да може, както се казва 
с „твърда ръка“, да се потвърди, както 
и надлежно/ логично (с достатъчен за 
целта материал/материали) да бъде 
доказано, въпреки резултатите от раз-
лични генетични изследвания, показва-
щи, че генетични маркери, характерни 
за траките, носят значителен и дори 
голям процент от днешните жители на 
РБългария – обикновено над 40%. Но 
в крайна сметка – на базата на такива, 
както и от други изследвания в тази об-
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ласт – следва да се съгласим, че се оч-
ертава мнението тракийският и други-
те арийски народи (и езиците им), вкл и 
българският народ, да са били късове 
от едно и също тесто, замесено основ-
но в Юго-Източна Европа, а по-общо в 
ОколоЧерноморския район, но „фер-

За съжаление такова именно заключение – обобщено в доволно 
висока степен – позволява намереният до тук материал. Т. е. не е въз-
можно да бъде посочен в по-конкретен план районът (народът, общ-
ността), сред който най-напред е възникнала тази, както се вижда, ва-
жна в географски и исторически план дума – акс/акси. Но резултатите 
до тук означават и това, че е било налице движение на значителни 
маси населения от Юго-Източна Европа и Околочерноморския ра-
йон, разнасящи тази дума (и не само тази, и не само думи, ...) в раз-
лични посоки – на изток, на юг-изток-юг, на запад и север, на запад, 
север и далече на запад от посочения по-горе район (а не верижно /
постъпателно заимстване една от друга от различни общности, което е 
по-малко вероятно) през твърде дългия предисторически и през исто-
рическия периоди, наричан Индо-Европеизация (или и Ариизация). 
– И не само човешки маси – разнасяна е била в тези посоки и достигна-
тата от тях в посочения по-горе район култура, по-точно постигнатата 
от тях степен на общокултурни достижения/завоевания в различни 
области – стопански, духовни, административни и пр. изкачени висоти 
на човешкия разум и дух. Продукт на този процес, както се очертава, 
макар и посочено в най-общ план – са редица днешни народи, в т. ч. и 
нашият – днешния български народ. Този процес е позволил в крайна 
сметка същият този малък субконтинент – Европа, в сравнение с ос-
таналата част на суперконтинента ЕврАзия и Стария свят (без да ома-
ловажаваме постиженията на други народи, цивилизации, региони), за 
един значителен в исторически план период – не просто от години, а 
от векове, – да оглави прогреса в планетарен мащаб и да заеме 
челното място в развитието на Човечеството. И да успее да го дове-
де до днешното му високо духовно, научно и технологично състояние, 
когато То – вече успешно – и вече като цяло – изучава и овладява... и 
Космоса.

Не е прекалено силно казано!...

ментирали“, т. е. обособили се в отдел-
ни общности (племена, народи, техни 
клонове и пр.) през различни времена/
епохи и в различни части на Стария 
свят (поели и известни, по-точно съот-
ветните им количества, „подправки“ на 
местна почва).
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„МААРА” – Жени Костадинова

Литература – Изкуство

Маара е древна дума изписва се на арабски език както следва “Maghara”. 

Думата е между редките думи, които се използват в женски и в мъжки род 
– “Ghar” и притежава различни значения:

1. Пещера което отговаря на нейното наименование на български език.

2. Дълбочина в географски и психически смисъл. 

3. В мъжкия род “Ghar” думата означава също Лавър, дървото Лавър. Ду-
мата се споменава в свещениците книги, където пророци и отшелници се 
усамотят в търсене на себе си и същността на света и небето. В зависимост 
от контекста на изказа може да означава също „Ревнува”,  „Заляза, изчезна”, 
„Настъпва, напада”.

Освен всичко думата носи поетично измерение.

МААРА*

Тихо,
бездиханно тихо –
за да се чуя.

Тъмно, 
непрогледно тъмно –
за да се видя.

Празно,
утробно празно –
за да се изпълня.

Олтар –
свещена
маара.

ТЪРСАЧ

В дълбокото
при корена
се спуснах –

мрачно,
хладно,
пусто е.

Да познаеш
първопричината
е изкуство

за търсачи
на вечни
истини.
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ВЪПРОС  

1.

Разплискват се безсънията ми 
като вълни
на безкраен океан.
Писват укоризнено 
всички мои тревоги.

На дъното на мисълта – 
там, където
дишам и издишвам 
предчувствията си –
все онзи първороден въпрос:

коя съм?

2.

...А може би съм сътворена
от усмивката на Бога
от видението му, че мога
да съм светлина без край...

...Безкрайно много се е радвал
на идеята си Бог, когато 
при Сътворението ме е раждал   
и е вярвал, и е вярвал,
че ще бъда светлина 

 ...без сянка. 

ПО-МАЛКО ОТ МИГ

Един миг само!
Само миг. 

И бялата вода потича - мътна. 
От езеро – във блато 
и от тишина – във дума 
са нужни само шепа кал - и кратък звук.

Един миг само! 
Четвърт миг дори
ни дели от Бог 
или от Сатана.

РАЗГОВОР

Но кажи ми 
как ще си говорим 
със дъжда,
ако се превърнем 
в облаци на две планети,
плашещо отдалечени и заети
всяка
единствено със себе си? 

Дъждът 
е мярка за общуване.
И аз държа да имаме
поне един куплет изплетен
от ръцете ни,
от устните
и двете ни надежди.

Дъждът 
е клетва на деца
да се обичат вечно.
Обещай, че няма да родим
сълза,
която да ни раздели.

Защото тръгнали сме 
много,
много надалеч...
И Господ
този път благослови.

КРЪВ

Нощен дух броди 
из двора на старата къща.
Виковете му кресливи 
и страшни



Книжка 43 – 44 / 2020

152

събуждат душите 
от летаргичен летен унес.

Стряска тази 
домашна кукумявка.
Срича въпроси без отговор,
поличби древни изрича...
Кълве нощта, докато пусне
кръв.

ЕДИННИ

Съединение.
Единение.
Единни.

Бог в мен – и аз в Него.
А после: аз – с теб,
ти – с мене...
Един-е-Ние!

Всички сме клетки от един организъм.
Всички делим Една ябълка. 
Едно семе.
Бог в нас – и ние в Него!

Съ-единени.
Единни.
Човечество. 
Не племе!

Погледнах се в огледалото –
и видях отразено в него 
цялото човечество.

ПАРЧЕНЦА ЛЮБОВ

Събирам парченца любов.
Събирам дребни седефени миди.
Брегът е пуст и каменисто суров.
Морето – декемврийско синьо.

А синевата му е небе – обладало 
тъгите ми.
Дишам сол и лютив пипер.
Парят очите от стихиен северен вятър.
Сама съм.
И събирам парченца любов, 
останали на дъното на душата.
Чувам из дълбините й глас:

Господи!
Докога този непонятен, плашещ хлад?
Събуди ме, моля те, с изгрева на зората.

ОБИЧ

И нямам други думи,
освен тази:
обичам.

Тихо и протяжно.
А в сърцето на омразата
бих написала:
забрава
и бързо бих си тръгнала
от глухонямата ѝ 
празна къща.

Защото знам, че утре,
след велика сряда,
студът ще се стопи
и топлината ще възкръсне
в най-дълбоката си  
мека същност.

Съмнявам се, 
че съществува зло,
което да не търси
и наднича през прозореца 

за обич.
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СЪКРОВЕНО

И се моля!
Моля си душата:
Не заспивай
нито миг!

Земята 
е училище по будност –
моля те, съвест,
не бъди блудна!

Земята 
е изкусителка стара –
моля те, сърце, 
не изменяй на вярата!

Земята 
е хранителка на илюзии –
моля те, дух,
правдата опази!

И се моля!
Моля си душата:
Не унивай!

Не потъвай 
във блатата на света,
а Бог във мене опази!

Свещената искра.

Да!

Тя ще ме спаси.

ВЪТРЕШНАТА СТАЯ

В пещерата съм.
В най-вътрешната стая на душата –
там, където стават велики чудеса.

Тишината е златната света обител –

катарзис, път, молитва 
за яснота и свобода.

В пещерата всичките въпроси стихват.
Намират своя пристан – докосват 
вечността.

Тя дарява със криле душата ми 
от Бога днес родена.
Излитам! И онези стари светове

на виденията, на безверията и плътта –
страх и самота –
остават във скръбта ми вчерашна.

В пещерата – този дом Господен
и утроба Матерна – 
умирам, и се раждам, и възраждам.

ТЪРСАЧ

В дълбокото
при корена
се спуснах –

мрачно,
хладно,
пусто е.

Да познаеш
първопричината
е изкуство

за търсачи
на вечни
истини.

ПРАСВЕТЛИНА

Пещера е душата.
Хиляди въпроси се блъскат –
прилепи в мрака на стените й.
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Дълбина е душата – 
безкрайна.
А тишината ме чака 
да я открия – като майка.

От прасветлината
да се родя.

ОЧЕРНЕН ХЛЯБ

На върха 
на благата дума падна 
светкавица!
Изгори дома на Баща ми 
и извика 
безсънната птица.

Тя клъвна хляба очернен 
и го отнесе - отвъд времето.
Небето се свъси и изля
своя гняв 
върху моята словесна ерес.

Разпридани букви  и фалшиви песни
като градушка заваляха.
На върха на езика 
живеят 
магьосници черни.
Една тяхна дума – 
и... Пътят изчезва.

КЪМ СВЕТЛИНАТА

Слепи се раждаме.
Къртичета смешни
в странни тела – къщи от кожа.
Плачем!
Лабиринтът на живота е тесен 
и непонятен за нас. Мрачен.
Полуслепи живеем – 
крачим напред-назад,
в стени се блъскаме –

рачета, прилепи, сепии,
обсебили пещери, речни пясъци,
морски дъна.

Прогледнали едва 
в края на пътя си земен,
към Вечността се завръщаме
с широко отворени очи –
гладни за светлина!
Жадни за светлина!

Светлината – предначалото и 
следкраят ни.
Ако изобщо има пътуването на Духа –
Начало и Край. 

ОТТАТЪК

Не помня:

...образите

...думите

...посоката.

Остана само чувството,
че мога
по чувствата си
да възстановя картината...

...Беше разговор
във някаква градина –
валеше дъжд от прецъфтели
вишни
и виждахме красивата излишност
на думите си
и игрите на ума.

Една щастлива пейка
и прощаващ вятър
ни свързваше и пишеше писма
за тишината...

...за тишината,
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от която сме дошли 
на този
и на онзи
свят.

Мълчим,
а всичко важно от очите ни изтича
и няма нищо чуждо,
скрито,
лично.

Само онзи хлад – в ухото на пътеката –
Разделящ
сетивата ни 
на две...

...Внезапен вик –
и ето ме във тялото.

Не помня:

...образите

...думите

...огледалата.

Само знам,
че светове съм прекосила
и прякосила
спомних си...
...че бях
оттатък.   

ЕРЗАЦ

Пропадат пътища.
Пропадат хора.
Народи пропадат.  
И цивилизации.

По обратния път – към възхода –
все същия ерзац 
на Живота.

Изгубени в понятия.
Изгубени в посоки. 
Любовта – все неразбрана.
Бог – твърде високо.
Привързани към своя ад –
към своята сянка.

Защо!?

ЗОВ

Изпратете ми малко любов.
Моля ви!
Изплетете ми шапка и шал.
Тази зима е зло своеволие –
наказва всеки, който нещо 
е дал.

Тази зима е вещица черна
и беснее от всяко добро.
Разпилява магии коварни.
Пъклен огън. Дяволско хоро
свечерява душата й празна.

Тази зима е кръст. 
Наказание.
Който няма любов – се терзае 
и страда.
Който има – тя му я взима.
Изтлява.

Изпратете ми малко любов.
Моля ви!
Изплетете ми шапка и шал.
Болна съм! Гладувам за вяра!
Нека ме стопли онзи, който
в Бога е цял.

БОЛКА

бЛудността ми написа:
Животът е болка!
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бУдността пренаписа:
Болката е живот!

Без болка – няма раждане 
и възраждане.
Има само сън.

Пожелавам си такова безсъние:
вътрешното ми Око 
да е вечно 
будно.

Там, където няма нощ,
светлината има 
друго име.

ЛЮБОВ

Тя е Любов!
Не на думи и в стихове пламенни.
В нея няма клишета,
няма нищо подправено.
Няма вричане. 
Няма жестове кръгли и златни.
Тя е просто обичане.
Тя благодат е!
Имаш от всичко по много
и с пълни шепи раздаваш.
Имаш един чуден бинокъл
за свързване с Необята...
Тя е Любов!
Тя е случване – лятно и ясно.
Светиш отвътре навън –
светулки в очите ти бляскат.
Само не поглеждайлукаво
надолу – към ниското.
Не се изкушавай – не смей
нещо още да искаш.
Човешката жажда няма,
няма насищане.
Не обиждай великата щедрост!
Тя е Любов за виждащи.

РОБЪТ
  
и в простора е плъх.
Свободният
и в затвора е птица.

ТАНЦ В СВЕТЛИНАТА

Една предвечна 
тишина 
в клетките ми съмна.
Прастара светлина 
потече и обгърна 
всичко.

А всичкото бях аз
и бях
несъществуваща.

Отвъд ума и думите 
се случвах –
в етерлетях и греех
и живеех 
светеща.

Прастара светлина 
събрана 
в малка точица 

разля подобно океан
дълбоката ми същност –
ЛЮБОВТА.
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„МААРА“ – 
за катарзиса и просветлението

Тази книга е дълбоко лична. Всяка 
книга, особено ако е поетична, е по 
презумпция лична. Но пътя ми към 
„Маара“ (маара` - от арабски - пеще-
ра, утроба) бе белязан с дълбок и 
болезнен катарзис. Писах тази книга 
две години и когато миналото лято 
сложих точката и книгата почти се за-
пъти към печатницата, аз изведнъж 
се сринах. Засмука ме такава голяма 
черна дупка, че не мога, а и не искам 
да ви описвам каква беше цената на 
тази моя екзистенциална криза. Дъл-
го излизах от нея... 

И ето, изниза се времето, дойде 
отново август и „Маара“ този път 
наистина се роди. Първоначалният 
й вариант претърпя някои промени 
- включих нови стихотворения - от 
2020 г., отпаднаха някои стари. 

А защо е толкова лична? 
Защото е книга, разкриваща моя път 

към Бога и Духа, моите терзания, колеба-
ния, малки възходи и победи по пътя към 
себе си, към опознаването на вътрешния 
ми свят, на вярата и съмненията ми. Там 
- в пещерата - в най-вътрешната стая на 
душата ми, се случва всичко, което чрез 
поезията опита да се изрази. Там, в „този 
дом Господен и утроба Матерна“ „умирах 
и се раждах и възраждах“. 

Две теми считам за дълбоко лични, 
силно съкровени за човека: любовта и вя-
рата. Определено, тази за вярата за мен 
се оказа по-драматичната. Но катарзисът 
е велико състояние. И си струва цената! 

Благодаря на редактора на книгата Ро-
ман Кисьов за ценните съвети и посоки, 
които ми даде, за деликатната му намеса 
в текстовете и за предговора. Благодаря 
на Литературен кръг СМИСЪЛ, и лично на 

Виолета Христова, за това че издаде тази 
книга. А и за всичко друго. Благодаря на 
оформителя на книгата Галя Герасимова 
за нейния професионализъм. С всички 
тях за мен беше удоволствие да работя. 

Остава само книгата да тръгне към вас 
- читателите и да ви докосне. 

Аз и „Маара“ ви очакваме! 

Жени Костадинова

„МААРА“ – КНИГА ЗА ПЪТЯ НА 
ВЪТРЕШНИЯ ЧОВЕК КЪМ СВОЯ 
СЪЗДАТЕЛ

Книгата „Маара“ на Жени Костадино-
ва не е обикновена книга, не е просто 
сборник със стихотворения и още само-
то ѝ заглавие подсказва това. Тя е преди 
всичко духовна книга със своя вътрешна 
драматургия, книга за Пътя на вътреш-
ния човек към своя Създател, към Бога… 

Книга за копнежа по Истината и Свет-
лината, за копнежа по Вярата и Любовта. 

„Маара“ е метафора на духовната Ут-
роба, където е непрогледно тъмно, за да 
може този вътрешен човек – търсач на 
екстремни истини – да види себе си, свое-
то истинско лице... В тази Утроба е безди-
ханно тихо, за да може Търсачът да чуе 
себе си, своя неподправен, съкровен глас, 
и за да чуе Изначалния Глас… В тази Ут-
роба Търсачът се ражда повторно – „не от 
кръв, ни от похот плътска, нито от похот 
мъжка, а от Бога“, чрез Неговия Дух, в Не-
говата Пълнота…  И чрез тази Метаноя, 
чрез тази трансформация Новият човек 
се превръща в светлина… без сянка.

Поезията в тази книга е светла, дълбока 
и истинна. Тя е колкото лична, толкова и 
универсална… Такава духовна, Боготър-
саческа поезия е рядкост както в традици-
ята на българската поезия, така и в днеш-
ния ѝ ден, което я прави още по-ценна.

Роман КИСЬОВ 
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„КРАТКА ИСТОРИЯ НА РОДА ВЪЛЧАН ВОЙВОДОВ” 

Краеведство

Георги Петканов Вълканов- Балкански

          Записана от Георги Петков Вълканов Балкански, живее в гр. Вър-
шец, ул. „Червен камък „ N14 , роден в с. Бата 1911г., син на Петко Вълка-
нов (Моллата), който е роден в с. Корията в 1872г. ; завършил Одринска 
прогимназия, дошъл в с. Бата, България в 1887г.- 1952, син на Вълкан Пет-
канов Въчанов.

Главните сведения за миналото на 
рода Вълчан Войводов са дадени от не-
говия правнук Петко Вълканов „Молла-
та” (господар, повелител, тур. познавач, 
служител на мюсюлманския култ), един-
ствения учен от рода по онова време. 
От него имаме оставени някои записки , 
които се откриха след смъртта му. Всич-
ко това подбуди желанието в мен Геор-
ги Петков Вълканов-Балкански сина на 
Петко Вълканов „Моллата” да издиря 
разпръснатия из страната род ида събе-
ра данните за него в тази малка книга. 
Допълнителни данни събрах от след-
ните лица : от Стоян Вълканов Петков, 
Страшимир Вълканов Стоянов, Дими-
тър Атанасов Стоянов, Филка Стойкова 
Стоилова, всички правнуци на Войвода-
та и от Нестор Пандалиев, родом от с. 
Корията,Турция, сега жител на гр. Варна. 
Данните за Вълчан Войвода даде баба 
Нана Ставрева, дошла от с. Коричта, 
Лозенградско със съпруга си и деца-
та си, заедно със семейството на Въл-
кан Кехая в България и се заселват  в 
с. Батаджик, сега с. Бата, Бургаско. Тя е 
шуренайка на Вълкан Кехая, съпруга на 
Ставри Ешек Петков, този който заед-
но с тайния годеник Деян Николов уби-
ха злодея турчин.  През 1924г. в с. Бата 
дойдоха двама историци – Георги поп 

Аянов и Панайот Воденичаров, те бяха 
изпратени да ходят по селата на Анхиал-
ска околия и да се разпитват стари хора, 
дали са чували нещо за Отец Паисий, 
като търсеха родното му място. Тогава 
в с. Бата имаше три стари жени. Една-
та беше баба Дона на 120 и повече го-
дини, баба Деспа на 115г години и баба 
Нана на около 85 години, бяха разпита-
ни и трите, а баба Нана лично аз ходих 
да я повикам. Тя беше разпитана у дома 
и между другото каза, че за Отец Паи-
сий не знае нищо, но знаела за Вълчан 
Войвода, с когото лично се познавала и 
каза, че той умрял през есента на 1873г. 
в с. Корията на възраст 105г. Тя знаела 
също за дядо Петко Рачов Славейков, 
който много пъти е идвал в с. Коричта и 
отсядъл на конак у тях, като тя го е по-
срещала и изпращала. Баба Нана унря 
през 1934г. на около 100 години и беше 
със здраво мислещ ум и лекоподвижна и 
здрава жена. Тя беше майка на 4 сина и 
5 дъщери: Янаки, Петко, Стоян, Никола и 
Георги, Руса, Мара, Гина, Милка и Фила. 
Руса е най-голямата. Тя е която турчина 
си въобразяваше, че може да я отвлече 
в своя харем в Лозенград. Много ценни 
сведения за Вълчан Войвода и за целия 
ни род получих от стария Нестор Панда-
лиев роден в с. Корията, Турция, сега жи-
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тел на гр. Варна, ул. Капитал Райчо 32. 
Нестор Пандалиев е взел дейно участие 
в Преображенското въстание като коми-
та в 1903г. и познава целия род на Въл-
чан Войвода и всички изселени бежанци 
от с. Корията. Той ми даде скица на къ-
щата на Вълчан Войвода, а след това я 
нарисува с всички подробности и тайна-
та вратичка откъм реката.  На първата 
родова среща в гр. Бургас на 4.IV.1971г. 
той пред цялата аудитория от 300 чове-
ка каза, че пушката на Вълчан Войвода 
е била пренесена в България от сет му 
Нестор Чорбаджи и че той лично със 
Страшимир Вълканов, правнук на Вой-
водата са си играли с нея като юноши в 
с. Дервенте, Варненско и после какво е 
станало с тази реликва, не се знае. Може 
би тя сега е в някой мучей, но без над-
пис, че това е пушката на Вълчан Вой-
вода. Дядо Нестор ми разправяше, че 
Димитър Петков Въчанвойводов е имал 
още един брат на име Димитраки, който 
бил убит в с. Корията по време на въс-
танието от 1903г. но аз не вярвах, като 
му казах, че Димитър и Димитраки, това 
са едно и също име и това не подпуди у 
мен желанието да потърся потомството 
му. Затова на срещата в Бургас и Варна 
нямаше представители от поколението 
на Димитраки Петков Вълчанвойводов. 
По късно, когато събирах подробен ма-
териал за всеки член поотделно, в с. 
Обзор леля Злата Калудова, която беше 
ослепяла от старост, спомена нещо за 
вуйчо си Димитраки, който бил заклан и 
изгорен по време на въстанието. Тя ми 
разказа, къде живее сега поколението 
му , начело с внука му Пейчо Сточнов 
Бояджиев, който сега живее в гр. Варна. 
Димитър и Димитраки били близнаци и 
затова имената им били подобни.

От Автора

ПЪРВА ЧАСТ

ЖИВОТЪТ  НА  ВЪЛЧАН 
ВОЙВОДА

В епохата на залеза на воторото 
българско царство, тогава когато 
знаменития италиански поет Дан-
те Алигиери беше написал своята 
поема под заглавие „Ад” не мина и 
столетие когато българския народ 
беше изпаднал в истински ад на 
поробителите турци-османлии. По 
времето  когато световно извест-
ния английски драматург Уйлям 
Шекспир пишеше своите трагедии, 
тогава българския народ изживя-
ваше великата трагедия под ятага-
на на османлийте. А тогава, кога-
то големият австриски композитор 
Йохан Щраус композираше своите 
весели валсове, тогава българския 
народ пееше своите тъжни песни, 
песни които по скоро приличаха 
на плач, отколкото на песен, защо-
то в тях преобладаваха тъжните 
ноти, защото те баха отражение на 
плача на майката робиня. Тъмна 
и горчива е историята на българ-
ския народ през пет вековното ос-
манско робство, тъмни векове на 
унижения и страдания на борба и 
надежди...

Но дълбоко в гънките на народното 
битие е тлеел пламака на свободолю-
бието и вярата!...И през мъртвилото 
на едно тъмно робство този народ из-
несе ненакърнена своята национална 
гордост и духовна чистота. Като светли 
нишки идват до нас преданията и ле-
гендите за хайдути – народни закрил-
ници ...за големи юнаци, които излезли 
с дружините си в планината и отмъ-
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щавали на поробителите за техните 
злодеяния...Много имена на войводи и 
войводки са стигнали до нас. В много 
песни и приказки е разказано за техни-
те подвизи. И аз, драги потомци на Въл-
чан Войвода се обръщам към вас, да 
ми позволите, да ви разкажа за живота 
и юначеството на нашия родоначалник, 
странджанския орел Вълчан Войвода и 
ви разкрия самата историч на нашия го-
лам, славен хайдушки род.

За начало на този род се води самия 
Вълчан Войвода. Той е роден около 
1768г. в с. Пастелево в южните склоно-
ве на Странджа планина, източна Тра-
кия, в днешните предели на Европейска 
Трурция. Знае се от родово предание, 
че някога дядото на Вълчан Войвода, 
заедно с няколко близки семейства, се 
заселили в това странджанско селце. А 
къде са живели преди това? – трудно е 
да се отговори. Знае се само това, че 
са живели някъде близо до средното 
течение на р. Тополница. Най-вероят-
но Вълчановци да са от Ихтиманско. Аз 
запомних говора на чичовците, имаше 
типичен шопски диалект, а този говор е 
характерен за ихтиманските села. Коя 
е причината тези хора да се заселят в 
с. Пастелево? Понеже някои от члено-
вете на тези смейства карали стада от 
овни и овци на касапите в Истанбул и 
като минавали по пътя Ямбол - Ковчаз 
през Странджа за Цариград те видели 
по склоновете на планината обширни 
пасбища. Важно било и това, че по тях 
снегът се задържал само няколко дни, 
зимата била мека, там се чувствало 
топлото беломорско течение. Тези бла-
гоприятни условия примамили пастири-
те и те се заселили в Пастелево. То се 
състояло от няколко големи пастирски 
колиби. Както споменах по-горе тук се е 
родил Вълкан Стоянов – бъдещия Въл-

чан Войвода. След като младия Вълкан 
отрасъл, той започнал да пасе бащино-
то си стадо. Още много млад той започ-
нал да борави с огнестрелно оръжие и 
славата му се разнесла в целия стран-
джански край като голям стрелец. За да 
разберем каква точна стрелба е имал 
Вълкан, нека да се спрем на един кори-
озен случай : Един ден баща му, дядо 
Стоян, бил с овцете си и двама овчари 
на едно пладнище, под сенките на ве-
ковни дъбове до един извор. Пастири-
те разговаряли и пушели с лулите си. В 
този момент Вълкан стрелял от някъде 
в лулата на баща си и я съборил. Баща 
му се стреснал и казал : Това е нашето 
магаре! Осемнадесетгодишен, като си 
пасял стадото, Вълкан бил отвлечен от 
Индже Войвода и Кара Колю. Така ня-
коко години младият Вълкан скитал из 
балканите с хайдутите. Той израснал 
още повече, укрепнал физически. Със 
своето изключително хайдушко обая-
ние и смелост той се издигнал в очите 
на своите другари. На около 22 години 
той е вече войвода, под името Вълчан 
страшен хайдутин. С четниците си Въл-
чан е бродил из Странджа планина, по 
целия Балкан, но повече се задържал 
в Източна Стара планина. Имал ята-
ци в селата Голица и Ченге (днес Ас-
парухово, Варненско). Между тези две 
села тече р. Елешница, която се вли-
ва в Камчия при село Кюприкьой, днес 
с. Гроздево. По средното течение на 
тази река в Балкана има една голяма 
скала, която се именува „Ярамаская”. 
Там някъде са били скривалищата на 
Вълчановата дружина. Един ден отива 
турска войска и се разполага на една 
голяма поляна именувана „Везитарла”, 
а Въпчан Войвода бил разположил хо-
рата си по близките възвишения и ска-
ли. Той лично се преоблякъл в скъсани, 
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сложил на главата си един керлив фес, 
взел два биволски юлара и тръгнал към 
поляната викайки: „Караман, ела, ела 
Караман (уж, че турски селянин търси 
биволите си). Така той излязал на по-
ляната при войската. Военачалникът 
като го видял, наредил да го заведат 
при него и запитал амуджата има ли в 
гората хаерсъзи (разбойници) и какво 
е чувал за тях. Вълкан отговорил, че 
е чувал за такива хора и че войводата 
им бил много опасен човек и че трябва 
да се внимава. Военачалникът осна-
нал доволен от отговора, почерпил  го 
с кафе, дал му пакет тютюн и го пуснал 
да си върви. Щом се отдалечил от по-
ляната, той грабнал скритата си пушка, 
стрелял и убил военачалника. Започна-
ла е стрелба от всички страни. При тази 
ужасна престрелка била избита голяма 
част от войската.

На двайсетина километраот „Яра-
маская” на отсрещния хълм на р. Кам-
чия – близо до с. Коматево има пещери, 
които също са случели за скривалище 
на вълчановата дружина, а в с. Ченге, 
един от ятаците на дружината е бил ня-
кой си Стефан, който се споменава по 
долу в песента. 

ВЪЛЧАН ВОЙВОДА 
народна песен

Събрал е Вълчан дружина, на баши
селски дюгени, дружина верни юнаци 
колкото турци имало, да ядат холан,
да пият, колкото турци в дюгена,
в ятака Стефан у Ченге, всичките 
са ги обрали. Като ядяха, пиеха,
обрали и ги заклали. Вълчан дружина 
думаше: Че са кеята хванали,
– Дружина вярна сговорна, хванали 
и набили го, яжте бе кардаш и пийте,
че му ръцете вързали, че ще да идем 

да идем голям ще дернек да вика,                           
в Карамаза – село богато, сред село,
посред мегданя. Карамза карам 
ще сторим,  Вървете старо и 
младо, Карамза ще бастисаме – 
вървете мало, голямо – всичките
турци ще хванем,  голям ще дернек 
да има,  ще хванем, 
ще ги избием – че ни е важен дернека
парите ще им вземеме, 
за някои селски работи!
на бедни ще ги раздадем, 
Викал е Осман, повикал –       
Станали и са тръгнали 
-  Вървете старо и младо, 
Вълчановата дружина.  
Вървете мало, голямо  – 
Току що слънце залязва, 
Като се всички събрали                          
Вълчан в село навлиза, 
дружина турци сгражда – 
заедно с говедаре,                        
 до един ги изклали, със чардата 
навлиза, като им взели парите                         
Че са отишли – отишли 
и на бедните раздали. 

Песента е записана от Филка Хрис-
това Петрова от с. Дъбравино, Вар-
ненско. Село Ченге е Варненско, а с. 
Карамза, Бургаско. Това са старите 
имена на тези села.

Каква е била главната задача в 
хайдушката дейност на Вълчан Вой-
вода и неговата дружина? – Преслед-
ване на хора, които са сътрудничели 
на турската власт, обуздаване на де-
рибейците и развинелите се паши и 
обирници на народа, причакване и 
преследване на държавните хазни, 
които са били пренасяни по сухо с 
мулета и хранявани от силна стража, 
а другата част били пренасяни е била 
пренасяна от към Русчук, Силистра и 
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Варна по море за Цариград. Но Въл-
чан ги е преследвал и по море, като 
е разполагал и с гребни лодки, някъ-
де към Созопол и Ахтопол и с част от 
дружината си, които са били рибари 
от този край, навлизали навътре в мо-
рето, спирали турски гемий и кораби 
и ги обирали. Имало е случай да се 
натъкне и на държавни хазни. Вълчан 
Войвода е първия хаидутин-моряк по 
онова време. Казвам моряк, защото 
когато от Одрин и Лозенград са тръг-
вали войскови потери към Странджа, 
за да разгромят дружината му, коя-
то е била трън в очите на турската 
власт. Тогава той се прехвърлял към 
морския бряг и с лодки отпували на 
юг към Иниада и други черноморски 
скели под предлог, че са работници 
– въглищари и слизали на 100 – 150 
км. от Цариград, измъквали  се от 
обсадата и са отивали в тил на пре-
следващите ги потери. Странджа и 
днес е гориста и гъста по тези мес-
та и там на брега на Черно море има 
едни скали, които народа ги наиме-
нува „Вълчаново кале”. За „Вълчано-
во кале” местните жители са създали 
много легенди, че уж там някъде Въл-
чан е укривал ограбените хазни и че 
там е било натрупано голямо богат-
ство, че Вълчан е искал да отиде при 
руския император и да му предложи 
големи суми, за да може да изпрати 
войски за освобождението на Бъл-
гария. И днес тези предания се раз-
правят, особено между разпалените 
иманяри, за чийто патрон се смята 
Вълчан Войвода. Търсейки това съ-
кровище иманярите са разкопали 
цялата местност наоколо. Целта да 
се превземат тези хазни и кораби е 
било да се събират средства с кои-
то да се закопува оръжие, да се под-

държат с тях хайдушките дружини и 
техните семейства, да се подпомагат 
някои крайно бедни семейства и да 
се отслабва финансово моща на Ос-
манската империя. За отбелязване е 
и това, че когато посрещал различни 
кораби в открито море той винаги е 
бил придружаван от грамотния лати-
нец Хулио, който е владеел испански, 
италиански и френски език. Хулио е 
бил в голяма помощ на Вълчан Вой-
вода и когато някой кораб се е оказ-
вал от гореспоменатите национал-
ности, те са го освобождавали, но 
попаднали ли на турски кораб те са 
задигали всичко онова, което било 
нужно за дружината. По горе споме-
нах, че хайдутите са отмъщавали на 
онези, които са сътрудничели на тур-
ската власт, като доносници и др. и са 
вършели големи злосторства на  бъл-
гарското население. Тук аз ще разка-
жа едно голямо събитие, което се е 
разиграло в Лозенградска околия, в 
голямото чорбаджийско село Едига. 
В селото са живели богато погърче-
ни българи (гръкомани), които са се 
занимавали с интензивно земеделие 
и занаяти. Селото било обградено с 
дебела стена и сам една входна вра-
та, която се отваряла само три пъти 
на ден, когато добитъкът излизал на 
паша и хората на работа и когато съ-
щите се прибирали в селото. Около 
1800г. се стигнало до там, че интриги-
те на едичани по отношение на чисто 
българските села – Курията, Коево, 
Дерекьой и др. са стигнали до своя-
та кулминационна точка на търпение. 
Това положение накарало местните 
жители на тази села да се срешнат с 
Вълчан Войвода и да му се оплачат 
за всичко това. Какво им е отговорил 
Вълчан Войвода? Той на всички отго-



163

ворил едно и също, а именно: „За да 
влеза в Едига с моята дружина, за 
да ги накажа, тази лъжица е много 
голяма за моята уста, тъй като мо-
ята дружина е малка и ако аз вляза в 
Едига, то отвън може да ме обгради 
голяма войскова потера и аз тогава 
не ще мога да пробия път, за да из-
ляза от обсадата, но ще видиме, ще 
се помъдрува по този въпрос”. Мина-
ло известно време и Вълчан се срещ-
нал с Индже войвода, който по онова 
време се е смятал като главатар на 
много войводи с по-малки дружини 
от неговата. Това са били дружините 
на Велко Бимбилята, Никола Узуна, 
Стоян Войвода, Добри войвода, Мо-
ньо Войвода, Вълчан Войвода и др. 
Тяхното главно сборище е било на 
ямболските бакаджици, именно там е 
отишъл Вълчан Войвода да доклад-
ва за гореспоменатото и да настоява  
за въоръжена помощ за да накажат 
едичани. И това е станало така. В пе-
сента „яжте и пийте дружина” ясно се 
вижда, действието на Индфже Вой-
вода. Тук аз ще цитирам само някол-
ко куплета от тази песен. 

Към Едига

Яжте и пийте дружина двана-
десет да го вземеме и се на вар-
да имайте, да идем братя да ви-
дим, че ни е пътя далеко, стои 
ли бяла Едига четиридесет са-
хата – Едига кючук Стамбола. 
Хранете коне на тавла,  върви 
ли алтън сто гроша.

Станали и са тръгнали, цялата 
нощ са пътували и сутринта когато 
говедаря изкарвал говедата на паша, 
двете дружини обкръжили селото, 

като едната дружина влязла в село-
то, заедно с Индже и Вълчан, а Кара 
Колю останал отвън за охрана. Тога-
ва Индже казал на Вълчан Войвода: 
„Хайде, Вълчане, поеми командата и 
се разпореждай като домакин”. Въл-
чан издал следната заповед: всичко 
което в селото се хване под нож да 
мине. И така е станало. Селото било 
изклано. След това голямо събитие 
Вълчан Войвода броди с дружината 
си още около 15 години, прехвърля 
се от Странджа в Източна Стара пла-
нина и от там е поемал през Дели Ор-
мана, стигал е до Силистра и Влаш-
ко. Бродил е също по Карпатите, 
тъй като тогава Румъния е била под 
властта на Османската империя. Връ-
щайки се той пак пак броди из Стара 
планина, кръстосва с дружината си 
хайдушкия Сливенски балкан и там 
някъде към „Игликина поляна”, раз-
правял стария хайдутин Крайналията 
на своя сестрин син, когото изпращал 
в хайдушката дружина. Ето тук, казал 
той, Вълчан Войвода уби Ешреф бея, 
сливенския бюлюкбашия, грозен ар-
наутин беше това куче, проплакало 
беше мало и голямо от него. (Цитат 
от разказа „На Игликина поляна” от 
Йордан Йовков)...

Продължава в следващата книжка  
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