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 еографското разположение и природните дадености обособяват Пловдив като ес-

тествен културен център още през древността, когато става носител и кръстопът на ду-

ховно-материалната тракийска култура. Ето защо отговорност на самите нас е да потър-

сим и изследваме тези процеси, развили се в тракийския ареал, както и да проследим 

техния приноса към съвременната ни цивилизация и култура. В тази връзка фондация 

„Тракарт“ вече 14 години организира „Дни на тракийската култура“, чието начало бе 

поставено два месеца след загубата на Александър Фол (1 март 2006 г.), основоположник 

на науката Тракология в България. Поводът беше последната му книга „Траките“, пред-

ставена от проф. Валерия Фол и проф. Иван Маразов в Културен център „Тракарт“, къ-

дето беше открита забележителна изложба на тракийската култура. Тогава се роди идеята 

да се създаде Международна научна конференция като продължение на провежданата до 

1994 година „Филипополска седмица на тракийската култура“. От 2017 година събитието 

е включено в Културния календар на град Пловдив, прераствайки в утвърдения вече фес-

тивал „Музика и Слово“. Стремежът на организаторите е фестивалът да бъде едно живо 

събитие с многостранна, атрактивна и образователна насоченост, в която да се даде въз-

можност на историци и други изследователи да представят последните си проучвания и 

открития, достигайки до широката публика в достъпна форма. Издаването на сборник от 

Тракарт рисърч център с изнесените на конференцията доклади е още една възможност 

за достъпност и развитие. 
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Няма по-добър извор за реконст-

рукция на героическата идеология от 

„Илиада“ (вж. Whitman 1985; Bouvier 

2002.). В тази поема са изявени всички ха-

рактеристики на тази система, описани са 

изискванията към героите, дефинирани са 

основните категории като слава и срам, 

дял и чест, храброст и страх, мъжество и 

женственост, минало и бъдеще, уважение 

към предците и надежда в утрешните по-

коления, богатство и красота и т.н. Геро-

ите са постоянно загрижени да пазят сво-

ето име и гордостта на рода си, да умножат 

славата на прадедите си, да оставят името 

си за бъдните поколения, т.е. да избегнат 

забравата, което би било равносилно на 

                                                           
1 Литературата по щита е огромна, цитирам само ня-

кои основи изследвания. Andersen 1976; Gartner 1977; 

тяхната смърт в паметта на хората, които 

ще дойдат след тях. Затова те се стремят 

към подвизи, които ще им донесат kleos 

aphthiton, „нетленна слава“, място в па-

метта на „хората, които ще дойдат след 

нас“ (Nagy 1979; 1981). А славата се фик-

сира в три комуникативни сфери: епос, мо-

гили и иконография. 

Задачата на тази кратка бележка е 

да се направи паралелен анализ на изобра-

зителните текстове върху „Щита на Ахил“, 

както е описан подробно в XVI песен на 

„Илиада“,1 и във вазите от златното Пана-

гюрско съкровище.  

От воински атрибут щитът на Ахил 

се превръща в imago mundi и в поемите на 

Хезиод, а по-късно схолия към Аратос, е 

дефиниран като kosmoy mimema, 

„подражание на вселената”, като по всяка 

вероятност изразът е зает от „Илиада”, 

където Омир нарича по същия начин щита 

на Агамемнон (Shol. ad Arat. Phaen. 26 

Maas 343.17; Homer Il. 11.406). Именно със 

своята семантика този предмет на 

Brendel 1980; Hardie 1985; Becker 1990; Rabel 1989; 

Hubbard 1992. 

Обр. 1. Горит от Мелитопол, 4 в. пр. Хр. 
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предпазното въоръжение става изворова 

база за символизация на различни 

социални и политически идеи: 

покровителство, храброст, власт (вж. 

Маразов 2011с). Впрочем, тъй като 

сравнението между егидата на Зевс и щита 

на ахейския цар е направено от Кратес – 

философ при двора на Аталидите в 

Пергам, може да се допусне 

непосредствена връзка между това 

тълкуване на алегорията на Омир и 

съвременната на автора царска идеология. 

Преди всичко трябва да напомня, че 

Ахил е парадигматичен образ на героя-

воин както в гръцката, така и във варварс-

ката епична и иконогрфска традиция 

(Nagy 1979). В няколко скитски горита е 

представена „биографията“ на основния 

ахейски герой (Piotrovsky 1986: n 180), 

(обр. 1). Златната гривна от Кул Оба е ук-

расена със сцената на брачната борба 

между Пелей и Тетида, важна тема, тъй 

като от този брак ще ке роди Ахил 

(Williams, Ogden 1994: nn 108, 120; Калаш-

ник 2014: 164).  В иконографията на скит-

ската торевтика сюжетът „нереида с дос-

пехите на Ахил” се среща много често 

(обр. 2). Според Д. Раевский този образ не 

е доказателство за наличие на местна хи-

постаза на Ахил, т.е. скитските царе не 

били запознати с гръцката легенда.  Обаче 

не по-рядко този сюжет се появява и в из-

куст вото на македоните. А и в доста па-

метници от Древна Тракия, споменът за 

неговите подвизи не е помръкнал. В сре-

бърната страна на ножницата към махайра 

от Колекция „В. Божков“ е представена 

брачната борба между Тетида и Пелей, а 

както е известно, в резултат от този брак се 

ражда „богоравният Ахил“ (Маразов 

2011а: n 67; 2011а), (обр. 3). Ако в аплика-

цията от Летница нереидата, яхнала хи-

покамп, може да се възприеме като заемка 

Обр. 2. Обица от Большая Близница, детайл, 
 4 в. пр. Хр. 

Обр. 3. Ножница на меч от Колекция „В. Божков“, 
детайл, 4 в. пр. Хр. 

Обр. 4. Апликация от Летница, детайл, 4 в.пр.Хр. 
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за визуализиране на идеята за освободе-

ните води след убиването на дракона, 

който ги задържа, то в сребърната аплика-

ция от могилата край Симеоновград нере-

идата вече носи смисъла на божество, ко-

ето връчва инсигниите на воинската доб-

лест (Тенчова 2008), (обр. 4). В плафона на 

гробницата „Оструша” също са предста-

вени сюжетите „Тетида при Хефест“ и 

„Тетида предава на Ахил новите доспехи”, 

а в сцените от още  две касети фигурира 

кръглият  щит (Valeva 2005). Всичко това 

доказва, че и в Тракия образът на Ахил се 

е ползвал с известност, а по всяка вероят-

ност сюжетите с вземането и носенето на 

доспехите, е замествала или дублирала 

другите иконографски версии на инвести-

тура – връчването на инсигниите на 

властта (чаша, лък или венец) на героя от 

богинята (Маразов 1992).  

Предлагам като обект на сравнени-

ето представените във втория регистър на 

щита сцени на „град в мир“ и „град във 

война“, които следват централната тема – 

космическата картина. Ако последната е 

imago mundi (Hardie 1985; Aubriot 1999), 

следващият регистър е образ на социума, 

т.е. от божественото творение Хефест е 

преминал към света на хората. Преди 

всичко трябва да се отбележи, че този свят 

е социален, наситен с различни човешки и 

обществени действия и именно в това си 

качество той е дихотомичен: алтернатив-

ните възможности за неговото съществу-

ване са „мирът“ и „войната“. Как изглеж-

дат двата града, въплъщаващи тези алтер-

нативи?  

Градът на мира е кодиран преди 

всичко чрез основния социален закон – 

брака. Омир подробно описва сватба, об-

ред чрез който обществото се възпроиз-

вежда не само като индивиди, но и като 

статуси. Другата основна социална инсти-

туция е съдилището, т.е. необходимостта 
Обр. 6. Ритон от Панагюрското съкровище, детайл,  

3 в. пр. Хр. 

Обр. 5. Амфора-ритон от Панагюрското съкровище, 
детайл, 3 в. пр. Хр. 
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обществото да се съхранява като спазва за-

коните и като живее според изискванията 

на справедливостта, diké. И двете институ-

ции са вътрешно агонични: при брака това 

е противостоянието на двата чужди рода, 

при съдебните дела – между ищеца и от-

ветника. Но е важно, че и в двата случая 

антагонизмът се преодолява чрез справед-

ливо решение, което поставя единия от 

участниците в парадигматичното действие 

над другия: младоженката се подчинява на 

младоженеца, спечелилият делото го очак-

ват два таланта злато. Програмата на мир-

ния живот включва още и празника, т.е. 

ритуала за постигане на по-голямо сплотя-

ване на социума, за обновяване на времето 

чрез връщане към началното предвреме 

(Абрамян 1983). 

Градът във война използва темата 

на обсада на град, популярна още в ико-

нографията на микенски ритони и, разбира 

се, основен сюжет на „Илиада“. Войната, 

която върху щита на Ахил е представена 

чрез обсада на парадигматичен град, върху 

стените на амфората-ритон от Панагюрс-

кото съкровище е конкретизирана чрез 

мита за обсадата на Тива (Обр. 5). Хефест 

е изобразил и други примери на поводи за 

военен сблъсък. Единият е „кражбата на 

стада“ – парадигматичен сюжет от иници-

ационния цикъл на младите воини.  Върху 

рога на ритона с глава на сърна от съкро-

вището са представени два митологични 

прецедента на тази тема: борбата на Тезей 

с маратонския бик и залавянето на кери-

нитската сърна от Херакъл (Обр. 6).  

И, накрая, фиалата. По своята 

кръгла форма тя е подобна на щита (Обр. 

7). Негърските глави са подредени в кон-

центрични кръгове, както изображенията 

Обр. 8. Ритон от Панагюрското съкровище, детайл, 
3 в. пр. Хр. 

Обр. 7.  Фиала от Панагюрското съкровище, 3 в. пр. Хр. 
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върху щита на Ахил. От една страна, този 

екзотичен мотив съответства на тенденци-

ята към пигмеизация на кабирическите 

персонажи (Маразов 2011), но, от друга, 

той може би подсказва облика на етиопите 

– блажените жители на страната на злат-

ната утопия. Жълъдите между главите са 

атрибутен признак на предкултура – със-

тояние, което характеризира утопичната 

земя, сама раждаща храната за своите оби-

татели, поради което те били освободени 

от труда.  Следователно, ритуалното фун-

кциониране на фиалата обхваща кабири-

ческите мистерии и обредите по побрати-

мяване (заедно с амфората-ритон), но, от 

друга страна, тя е активен ингредиент в 

създаването на семантичното поле на 

imago mundi, като включва в него и образа 

на страните и народите на безсмъртието. 

Във вазите от Панагюрското съкро-

вище мирът намира израз в двете основни 

социални институции: брака (ритонът със 

сватбата на Дионис) и съда (ритона със 

„Съда на Парис“).  

Вероятно тук можем да прибавим и 

ритона с протоме на тичащ козел, върху 

рога на който виждаме събрани абсолютно 

несъвместимите Хера, от една страна, и 

Аполон и Артемида, от друга (Обр. 8-10). 

Може би майсторът е искал да покаже съг-

ласието, което, благодарение на брака и 

договора, се постига дори между неприми-

рим противници и го е персонализирал в 

образа на Нике – богинята на победата. 

Този ритон е като прецедент на прецеден-

тите, като притча за възстановяване на об-

щността. Зaтова е необходима и фигурата 

на Нике – тя ознаменува постигнатото рав-

новесие между противоположностите. 

Разбира се, анализираните иконографски и 

семантични паралели между „Щита на 

Ахил“ и съдовете на Панагюрското съкро-

вище не трябва да се разглеждат като израз 

и резултат на пряко влияние на „Илиада“ 

Обр. 10. Ритон от Панагюрското съкровище, 3 в. пр. Хр. 

Обр. 11. Ритон от Панагюрското съкровище, 3 в. пр. Хр. 

Обр. 9. Ритон от Панагюрското съкровище, 3 в.пр.Хр. 
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върху избора на гърцкия майстор (или не-

говия тракийски клиент) (Обр. 11).  

Естествено е гръцкият художник да 

е познавал добре поемата, това е допус-

тимо и за притежателя на съкровището – 

както видяхме, имаме много примери и от 

по- ранните епохи за наличие на сюжети и 

образи от гръцката митология в художест-

вената култура на Древна Тракия,    както    

и     на     съседните варварски  народи. А и  

на сватбата на дъщерята на Котис I гръцки 

аеди пяли Троянския и Тиванския епос  

(Athen. Deipnosoph. 4.131a., вж. анализ у 

Маразов 1992). 

    Но все пак е малко вероятно намерени-

ето на художниците и клиента да е било да 

повторят именно програмата на щита на 

Ахил, колкото и известна тема да е бил в 

епохата на елинизма.  

От друга страна, в иконографията 

на  съдовете от съкровището Панагюрище 

се преплитат теми от различни епически 

традиции: Троянската, Тиванската, Дио-

нисовата, героическата – на Херакъл и на 

Тезей. 

По-скоро въпросът трябва да се 

постави по-друг начин. Самата  „Илиада“ 

е кондензиран резултат от една дълга ус-

тна епическа традиция, богат резервоар на 

теми и образи, достъпен за всички аеди. От 

него поетите и художниците могат да изг-

раждат различни сюжети и героически 

персонажи, да достигат до различни реше-

ния. По-сложните, панорамни картини от 

типа на „Щита“ могат да се строят по раз-

лични начини и в различни кодове. Хефест 

използва кръглата форма на предмета от 

въоръжението, за да сътвори един цялос-

тен образ на света, сякаш гледан от висо-

тата на божествената гледна точка. От 

друга страна, кръгът отговаря метафо-

рично на представата за тоталност и съвър-

шено господство.  

Но основната идея на тази пано-

рама – да се съпоставят войната и мирът, 

може да намери и друго изобразително ре-

шение: например всяка сцена, изобразена 

въ рху щита, да се представи отделно, 

върху отделен предмет, и да зазвучи като 

самостоятелна „песен“. Като се съберат 

тези предмети в един ансамбъл, какъвто е 

сервизът от Панагюрище, тази основна 

опозиция в героическият свят ще се възп-

риема не от един поглед, а последова-

телно. Само чрез времевата интерпретация 

в съзнанието на зрителя може да се възста-

нови идеята за цялостен социален свят, 

свят който живее динамично, конфликтно, 

а по отношение на спазването на главните 

социални норми преминава през периоди 

на военен сблъсък и на мир. Свят, населен 

с богове и герои, в който постоянно се въз-

произвежда основната идея на героичес-

ката идеология – подвигът като средство 

за постигане на „нетленната слава“, като 

пример за следващите поколения (вж. 

Bouvier 2002). 

 „Илиада“ (като всеки епос) посто-

янно използва exempla, примери от мито-

логичното минало, за да утвърди идеята за 

цикличност на времето, да покаже, че пре-

цедентите на всички днешни събития вече 

са се случвали „някога“ и задача на всяко 

поколение е да се придържа към героичес-

ките образци, дадени в епоса...По същия 

начин майсторите, създали панагюрските 

съдове, прибягват до митологични при-

мери. Така „сватбата“ е представена не в 

човешката плоскост, а в божествената: от 

Дионис, а вероятно и от Хера – вечната не-

веста и покровителка на брака, а може би 

и в „Съда на Парис“, тъй като резултат от 

незрелия избор на троянския принц е отв-

личането на Елена. Правната институция, 

както видяхме, е олицетворена в срещата 

на Парис с богините. Но този сюжет е пре-

дизвикан от конфликт, до който се стига 
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след като богинята Ерис хвърлила на сват-

бената трапеза на Пелей и Тетида златна 

ябълка с надпис: „На най-хубавата от бо-

гините“. Спорещите за тази титла Хера, 

Атина и Афродита били отправени от Зевс 

в планината Ида в Илион, където „овча-

рят“-принц Александър/Парис трябвало да 

избере победителката в този първи кон-

курс по красота. Така и брачната институ-

ция (сватбата на Пелей и Тетида), и инсти-

туцията на гостоприемството (изолира-

нето на Ерис от трапезата), са компромети-

рани. Нарушаването на социалните норми, 

поражда конфликтен сблъсък. От своя 

страна, в митологичното събитие – преце-

дент за несправедливо решение на съди-

ите, е заложен и поводът за Троянската 

война – с помощта на избраната от него 

Афродита, Парис отвлича Елена (Маразов 

2009). По този начин митологичният сю-

жет „Съдът на Парис“ обвързва противо-

речивите състояния на обществото: в него 

са фокусирани представите за законови 

институции като съд, гостоприемство и 

брак, но те крият в себе си угрозата от кон-

фликт, от нарушаване на социалния ред. 

Макар че обсаденият град в идеологичес-

ката програма на амфората е Тива, анало-

гията с Троя се налага веднага, т.е. това е 

тема с обща структура и функция и всеки 

път, в различна ситуация, „градът“ може 

да се нарича различно.  

Разбира се, възниква въпросът защо 

е било необходимо да се търси цялостна 

програма в иконографията на съкрови-

щето. Заравянето / потапянето на скъпо-

ценни предмети като сакрален депозит е 

изключително разпространена обредна 

практика в Европа и в земите на траките 

още от началото на бронзовата епоха. Ве-

роятно тя е била свързана с царската идео-

логия и с маркирането/опазването на гра-

ниците на държавата (Маразов 1996: 263-

293). Така че съкровището е включено в 

ритуален контекст, точно както щитът на 

Ахил въплъщава претенцията на своя при-

тежател да се прослави като господар на 

света. В самите съкровища срещаме групи 

предмети, чиято иконография ни убеж-

дава, че те са били замисляни като цялос-

тен ритуален комплекс-текст. Такива са 

например Съкровището от Борово, интер-

претирано като сервиз за посвещение в 

мистериите на Кабирите или ритуалните 

сервизи, свързани с култа към Богинята и 

с култа на Аполон от Рогозенското съкро-

вище, юздата от Летнишкото съкровище – 

една кратка енциклопедия на тракийската 

митология. Съкровището от Панагюрище 

е преназначено за култа на Кабирите, но 

също така, вероятно и за обреда по побра-

тимяване, т.е. по сключване на договори, 

който има място по време на пира между 

домакин и гост (Маразов 2011). 

Щитът е един от основните пред-

метни атрибути в култа на Кабирите 

(Daumas 1998: passim). Климент Алексан-

дрийски пише, че двамата братя убили тре-

тия Кабир/Дионис и отнесли на щит фа-

лоса му, за да го почитат тирените (Cl. 

Alex. Protr. 2.18). Но кабирическото изме-

рение в семантиката на щита не влиза в 

противоречие с развиваната тук трактовка 

на цялостната иконография на Панагюрс-

кото съкровище като imago mundi.  

Според предложената интерпрета-

ция, иконографската програма на съдовете 

от съкровището е изградена по принципа 

на кумулацията – съпоставяне на отделни 

сюжети, което  довежда до разкриване на 

основната идея – опозицията между война 

и мир, вражда и съгласие. Като имаме 

предвид, че идеологическите ценности, 

вложени в украсата на Хефестовия щит на 

Ахил, в съкровището от Панагюрище са 

предадени чрез присъщата за епоса тех-

ника на прибягване до прецеденти от ми-

тологията, може да направим извода, че 
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торевтите са съставили иконографската 

система на съкровището по същите прин-

ципи на героичната идеология, върху ко-

ито е построен и епосът (Маразов 2003). 

Впрочем, Омировият щит на Ахил е 

обект на особена почит дори през по-къс-

ните епохи. Героят е честван както от 

Александър Македонски така и от Диадо-

хите, т.е. по времето, когато е създадено 

съкровището от Панагюрище (Vermeule III 

1995; за съкровището вж. Venedikov 1961). 

Самият Александър е включен в един „ис-

торически” епизод, който има отношение 

към щита:  при своя поход в Азия той по-

сещава светилището на Атина в Троя, къ-

дето му показват оръжия от Троянската 

война и щита на Ахил а той посвещава в 

него собствените си оръжия и взима в за-

мяна стари, сред които някакъв щит, с 

който никога не се разделял и който му 

спасил живота в Индия (Arrian Anab. 6.9ff; 

вж. Brendel 1980). Не е ясно дали става 

дума за щита на Ахил.  Според Псевдо Ка-

листен македонският владетел видял в 

Троя и знаменития щит на Аякс 

(Ps.Callisth. 1.42.11; вж. Vermeule III 1995). 

Ярък пример на възможност за приспосо-

бяване на космическата образност от щита 

на Ахил (Aubriot 1999) към амбициите на 

историческия цар ни дава епизодът с Ани-

бал, описан в „Пуники” на Силий Итали-

кус (S. Ital. Pun.7.120ff; вж. анализ у 

Thomson Vessey 1975; Hardie 1985). В един 

златен медальон, сечен от римски импера-

тор (Каракала, Александър Север или Гор-

диан ІІІ) в началото на 3 в., за който се 

смята, че принадлежи към съкровището, 

намерено край Абукир в Египет, също се 

акцентира върху щита на героя (Dressel 

1906; Toynbee 1944; Hardie 1985), (Обр12). 

В епиземата на щита Херакъл тегли 

след себе си за косите повалената амазонка  

(Иполита или Пентесилея). Надписът 

около сцената в медальона показва, че той 

е бил посветен на Александър Велики, чи-

ито подвизи римските императори се стре-

мели да повторят. 

Един допълнителен момент в тази 

реконструкция може да я подкрепи: одрис-

кия владетел Котис I дал зестра на дъщеря 

си за сватбата ѝ с Ификрат един златен 

щит (Маразов 1992). Дали и той не е имал 

предвид аналогията със скъпоценния щит 

на Ахил, изработен от Хефест? В две 

златни пластинки във формата на едикула 

от Колекция „В. Божков“ е представена 

сцена на инвеститура: Богиня връчва на 

седящ герой шлем и щит, в чиято епизема 

виждаме героя Херакъл (Маразов 2011с), 

(Обр 13). 

Темата imago mundi е основна в 

пространствените представи на архаичния 

човек (Джаксон и др. 2013). В този образ 

древността съсредоточава необходимостта 

от порядък както в космоса, траки и в об-

ществото. Тъй като въплъщава надеждата 

за примиряване на противоположностите, 

за постигане на равновесие и ред, тя конс-

труира мита и обреда. Кодирана различно, 

породила различни образи и сюжети, в 

различни версии и варианти, тя активира 

митопоетичната мисъл гъвкаво, наход-

чиво, с най-дълбок комуникационен по-

тенциал да разкрие важността на идеята.  

Панагюрското съкровище, предназ-

начено да служи в различни обредни ситу-

ации, също разкрива по един динамичен 

начин темата, разработена от Хефест в ук-

расата на щита на Ахил. И логиката на на-

Обр. 12. Едикула от Колекция              Обр. 13. Медальон  
В. Божков“, детайл, 4 в. пр. Хр.            от Абукир, 2-3 в. 
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ратива на XVI песен от „Илиада“ не пред-

полага да се описва метафорично космоло-

гичната и социалната структура, но Омир 

го прави, за да предостави и на смъртните 

привилегията да се издигнат до еусиноп-

тичния поглед, с който да обхванат еднов-

ременно целия свят. В поемата гледната 

точка от върховете на обитаваните от бо-

говете планини им позволява да обозрат 

цялото отведнъж, нещо недостижимо за 

смъртните.  Музите знаят, защото виждат 

цялата картина. За архаичния човек цялос-

тността на света означава стабилност и 

равновесие. А и военната роля на щита е 

да защитава, да покровителства, да отб-

лъсва. Украсата на щита на Ахил укрепва 

тази функция, гарантира разрешаване на 

конфликта в социалната сфера чрез съпос-

тавката с непоклатимата хармония на кос-

мическата структура. Един богат сервиз, 

предназначен за култа, също трябва да 

бъде изграден така, че да осигури цялост-

ността на света, като разреши конфликта 

между войната и мира.  
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В историографията, занимаваща се с 

времето от аргонавтика до появата на Ви-

зантия съществуват много важни моменти, 

които трябва да се разглеждат чрез три 

различни термина, за да се осмисли всичко 

и да се направи разлика в развитието на 

света, както за древността, тъй и до днес. 

На базата на делото на политическата ис-

ториография продължава много да се 

държи на понятията елинска култура и 

елински народ, които нямат никакво на-

учно покритие и се развиват проспери-

ращо в свят, където манипулацията про-

дължава да играе значима роля. Като кон-

трапункт на това все повече учени вече са 

съгласни с „позицията на  журналиста 

                                                           
1 Страхувам се от данайците дори когато носят пода-

ръци. 

 

П.Д.Успенски, според когото „съществу-

ват две паралелни истории на света: едната 

видима и спрягана до безконечност от ма-

совите средства за информация, а другата 

– неизмерима и успоредна с първата, но 

недостъпна за широките маси.” Истината 

на историята е от изключително голямо 

значение и все още малко се разбира от по-

вечето хора, а ако не осъзнава истините на 

миналото, то човек не е в състояние да пре-

дусети грешките днес, както и да осъзнае 

заплахата утре.”2 Това е един от основните 

проблеми, които винаги са ни  провоки-

рали към коя тема да подходим в изследва-

нията си. Разработката е малка част от 

едно много по-голямо изследване и всеки 

учен е наясно, че тя няма как да бъде изяс-

нена в цялост чрез един доклад. В случая 

считаме, че за да може да се постигне по-

верна картина за миналото и развитието 

днес,  бе изключително важно  да опреде-

лим, че използваме термина пеласги не 

като племенен, а като родови, династичен 

2  К.Каменов.,Небето помни IV – От Паластайна до 

словените (под печат) 
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термин към траките още от (прото-) епо-

хата им. Чрез проведените изследвания се 

стигна до там, че бе необходимо да уточ-

ним как при работата върху отбелязваната 

епоха  трябва да се прави достатъчно добра 

граница между елини, елинска култура и 

данайска елинска култура. Така например 

само една група тесалийски пеласги, в го-

дините около Троянската война, приемат 

династично покръстване в елини, но в са-

мата война те не се явяват с това си проз-

вище, което показва, че то все още не е 

било усвоено. Елинската култура, която е 

започнала да се развива поне 3 века след 

войната, е била също тяхно дело, а за 

нейни създатели можем да определим пе-

ласгите дорийци, йонийци, еолийци, хе-

раклиди, които са живеели на полуострова 

и нямат нищо общо с това, което днес се 

представя като елинска култура. Още в на-

чалото на новото им съществуване, много 

от тях са се изселили в други земи, за да 

намерят по-подходящи условия за живот и 

земеделие. Това са част от събитията, под-

помогнали приетите в елинската култура 

данайци от Африка, необезпокоявани да 

нараснат числово и системно да подяждат 

пеласгийското елинско общество, както и 

стъпка по стъпка да го асимилират и пре-

форматират от вътре. Затова след VIII – 

VII в.пр.Хр. на тази култура вече трябва да 

се гледа като на данайска елинска култура. 

За последните днес се говори като за 

елини, но подобен начин на представяне 

продължава да  показва данайският начин 

на манипулация в историографията, която 

днес познаваме като „политическа”. Освен 

това през данайския период на тази кул-

тура, приелите я никога не са живеели като 

един народ, заради което също не можем 

да ги определяме като елини.  

                                                           
3 виж: Поимандрес, Корпус Херметикум 

В момента голяма част от учените се 

базират на произведения, оставени по 

време на тази култура. Внимателното про-

учване на самите произведения обаче по-

казва, че през тази епоха повечето творби 

са изцяло приети от по-древни култури, 

като дори дълбокият им смисъл не е бил 

схванат напълно и при записването им са 

допуснати велики грешки относно обясня-

ването на много важни неща. Обикновено, 

за да се унищожи значението на траките, 

като най-древен и развит за времето народ, 

сведения и факти за важни неща се търсят 

чак в Египет, а понякога и по-далеч. В слу-

чая, дори и след получаването им, те пак 

не са били разбирани и при записването им 

за света остават като една велика лъжа, за-

щото когато се прегледа оригинала всеки 

учен се натъква на един много по-значим 

и ценен извор.3  

С появата на асимилаторския елинизъм на 

преден план излиза и един важен факт, 

свързан с останалите пеласги. Повечето от 

тях започват да държат на най-ранното си 

географско определение, чрез което са по-

пулярни дори в библията. Става въпрос за 

названието палесте, което е оставено от 

тях и на пристанище в Пелопонес, а след 

векове е направило и силно впечатление 

дори на Гай Юлий Цезар, който го е посо-

чил в трета книга, 6 на „Записки за граж-

данската война”. За палесте са оставени и 

сведения в древния Египет, където в Ме-

динет Хабу са записани като Peleset. От 

иврит се запазва и староеврейският начин 

на изговаряне на името като Peli Š tim. 

Някога, когато данайският елинизъм 

е бил все още във вековете на прохождане, 

голямата част от развития културологично 

европейски свят е вървял по идеите и с ду-

ховните възгледи на Орфей. В тях важно 

място са заемали правилата „Затворете 
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вратите за непосветените” и „Познанието 

не е за всеки”. При данайците обаче 

именно хората без познание, както и тези, 

които все още не са били достигнали до 

нивото, чрез което да го имат, са били 

привлечени, а тези които са били по-ду-

ховно и интелектуално развити са били от-

странявани от обществото. Това е и пери-

одът, когато се полагат основите за масо-

вата манипулация на населението, за да 

бъде подложено то на продължително уп-

равление от недотам развита за времето си 

аристокрация. Заедно с асимилиране на 

истината, допълнително вложените про-

мени оформят такъв модел, чрез когото се 

извършва и контрол над обществото. След 

векове данайският елински модел бива 

възприет от повечето европейски държави, 

както и такива, съградени по други конти-

ненти. 

Едно от най-фрапиращите дела, ба-

зирани върху отбелязаните промени, е 

повсеместната манипулация на християнс-

твото в римската империя. В тази държава, 

а по-късно и във Византия, голяма част от 

аристокрацията е била оформена все от 

траки, впоследствие и българи. Те са били 

свързани най-вече с тракийския орфизъм 

или с апостолическото християнство, но в 

крайна сметка, данайският елинизъм над-

делява и християнството в онази епоха 

бива изцяло осакатено. Независимо, че 

римските автори, между които и юристи, 

твърдят навсякъде как са получили култу-

рата си наготово от тракийската, а не от ан-

тичната елинска култура, подмолното дело 

на последната е сринало и техния свят от-

вътре, както преди това е сторила и с маке-

донския свят на Александър Велики. 

След появата на данайския елинизъм 

започва да се провежда един културологи-

чен модел срещу траките, чрез когото да 

бъдат разделяни, независимо, че са били  

най-древни в света и най-многобройни в 

Европа. Всичко това се е извършвало за да 

бъдат асимилирани и заличени тези, които 

са изключително силен духовен фактор за 

времето си. От своя страна траките са били 

на ниво народ още от епохата на неолита. 

Представянето им като много на брой пле-

мена в различни писмени източници е 

всъщност, само за да се осъществи един 

модел  на данайския елинизъм, чрез когото 

се разделя и владее. Когато се изследват 

внимателно древните текстове, без буквал-

ното им приемане, се вижда, че в младата 

култура, която е имала по-скоро агресивни 

функции, са определяли и записвали тра-

кийското разделяне на няколко принципа, 

което практически и буквално никога не се 

е случвало. 

Първо - на ниво вяра това е ставало 

най-некомпетентно, защото дори и тези, 

които са го извършвали  не са разбирали 

тракийската вяра, за да го осъществят 

добре. Така едни са определяни за след-

ващи орфизма, други за тачещи Богинята 

майка, Дионисий, Сабазий, Загрей или 

Залмоксис, но реално всички са били част 

от една и съща вяра, като са  представяни 

по-скоро чрез нейните символи, елементи, 

Бог, посветени и т.н. 

Второ – разделение се е извършвало 

и чрез поставянето на географско опреде-

ление. Така се появяват най-вече мизи и 

витини, но също така струмяни, както и 

много различни названия при южните 

траки и тези, заселени около реки, които 

изцяло са си оставали едни и същи през 

епохите. 

Трето – разделение се е извършвало 

и на базата на езика, въз основа на диа-

лекта, който са ползвали на различни 

места. Така част от малоазийските мизи са 

определени за мюзи, една част от живу-

щите до тях бриги биват прекръстени във 

фриги, докато група от пеоните стават ме-

они и т.н. 
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Четвърто – най-голямото и повсемес-

тно разделение, което данайският елини-

зъм е извършил за историографията сред 

траките е било на династична основа, като 

съответните благородни родове буквално 

дори са определени като различни пле-

мена. Така от мизите са откъснати и двата 

им рода Саки и Кимери. От свещеното бо-

жествено коляно на траките като различни 

племена са откъснати гети, хети и даки, ко-

ито реално са били едни и същи с духов-

ната тракийска група даи. Така се случва 

също при анти и склавени, като днес дори 

и много от изследователите вече не знаят, 

че реално те са траки.     

*** 

Колкото и важни факти да свързват 

древни групи от хора с един народ днес, то 

винаги по-голямата и истинска връзка 

между тях е на базата на общото във вя-

рата, културата и езика им. Именно върху 

някои от тези моменти се спряхме в насто-

ящото изследване, където разглеждаме 

също важни особености и манипулации 

при начина на разчитането на миналото, 

водещи до разнобой в общата позиция за 

него. 

Ще предложим един доказан и ут-

върден факт, а именно как през различни 

древни текстове може да се отчете, че сим-

волите, с които се е движило данаевото 

племе, са били змията и орелът. В митоло-

гическите текстове всичко написано е 

иносказателно и символично, тъй че раз-

читането чрез символите  на някои от запа-

зените  се оказа по-лесно дори и за хора ня-

мащи познанието в тези области. Тук ще 

предложим пример на това чрез „Митоло-

гическа библиотека”, където Аполодор 
пише: „ 7. (I) Прометей изваял от вода и 

                                                           
4 Аполодор (II в. пр.Хр.), „Митологическа библиотека“, 

книга първа; София 1992г.; с.35; превод от старогръцки 

Мирена Славова. 

пръст хората и тайно от Зевс им дал огъня, 

скрит в тръстиково стъбло. Когато Зевс 

разбрал, заповядал на Хефест да го при-

кове на планината Кавказ в Скития. Про-

метей стоял прикован там дълги години. 

Всеки ден долитал орел, кълвял черния му 

дроб, който през нощта отново зараствал. 

Прометей изтърпял това наказание…имал 

син Девкалион. Той царувал в областта 

Фтия и се оженил за Пира, дъщерята на 

Епиметей и Пандора, първата жена, създа-

дена от боговете. Когато Зевс пожелал да 

унищожи медното поколение, Прометей 

посъветвал Девкалион да си скове един 

дървен сандък, да сложи вътре всичко не-

обходимо и да влезе в него с Пира. Зевс из-

сипал от небето страшен дъжд и залял 

почти цяла Елада, така че загинали всички 

хора, с изключение на тези, които побяг-

нали към високите планини наблизо. То-

гава се разместили и тесалийските пла-

нини, а всичко, освен Истъм и Пелопонес, 

било залято. Девкалион се носел в сандъка 

по морето девет дни и девет нощи и стиг-

нал до Парнас. Там дъждът спрял и той 

слязъл, за да принесе жертва на Зевс, пок-

ровителя на бегълците. Зевс изпратил при 

него Хермес и му дал възможност да из-

бира каквото пожелае – той предпочел да 

продължи човешкия род. Тогава Зевс му 

казал да хвърля камъни зад гърба си и тези, 

които хвърлял Девкалион, ставали мъже, а 

които хвърляла Пира – жени. Оттам идва и 

наименованието за хора „лаос“ от думата 

„лаас“ – камък.”4 

Освен че Прометей е символът на 

най-древните духовни български корени, 

то родените след потопа са (прото-) тра-

ките, за които различни антични хронисти 

пишат, че са най-древните в света. Те са се 
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самоназовавали общо перке, което по-

казва, че още в епохата на неолита са въз-

приемали себе си като единен народ. След 

това разделянето не е ставало на племена, 

а по-скоро те са били популярни за остана-

лите чрез династичните си родове. Двата 

най-древни сред тях са бриги и пеласги, 

чиито имена произлизат смислово, фоне-

тично и лексикално от перке. Що се отнася 

до елини, то това не са нито днешните 

елини, нито елинската култура, а едно от 

определенията на пеласгите от полуост-

рова. Относно постоянно накълваваният 

черен дроб на Прометей е необходимо да 

се знае, че великите посветени, духовни 

учители и пророци са единодушни, че бъл-

гарите са отбелязвани като черния дроб на 

човечеството, както и че никога няма да 

изчезнат като народ. Заедно с евреите това 

са двата богоизбрани народа. 

Отбелязаните думи на Аполодор 

предават събития от времето на Среди-

земно-Черноморския потоп. Тогаз с Кав-

каз е именувана общо цялата планинска 

верига на Балканите, но също и самия Кав-

каз. Едва, когато Александър завладява 

Азиатските земи, тогаз и големите пла-

нини на най-големия континент също са 

назовани Кавказ. Прометей, който в елин-

ската култура бе представен като първо 

поколение Бог, е носил ангелски облик, 

бидейки титан (двойно божествен). Както 

и в Богомилската книжнина на българите, 

тъй и при най-ранните траки, откъдето е 

изведен митът, той е бил ангелът, даващ 

тялото на хората с познанието към него. 

Имено заради неговите дела Прометей и 

хората му е трябвало да бъдат унищожени 

от Бог. Тогаз данаевото племе се е опит-

вало да изкълве постоянно и да унищожи 

мястото, където всичко се е пречиствало с 

                                                           
5 Страбон, „ГЕОГРАФИЯ”, Книга VIII, VI 

молитви и разкаяния, труд и доброта, по-

казано чрез символиката на изкълвавания 

прометеев черен дроб и орела, който е вър-

шел това. Доброто и вярата обаче посто-

янно възстановявали всичко. Голямото 

противоборство между зло и добро  довело 

нещата до там, че Средиземно-Черноморс-

кият потоп е разпръснал живота от мяс-

тото на жестоко стълкновение. Тогаз Дев-

калион извел най-ценното в новия свят, къ-

дето нещата продължили от едно мирно 

начало, но с натрупани достатъчно кул-

турни дарове или постижения на 

духа.Нито един от поместените персонажи 

в мита, освен орела, нямат връзка с антич-

ните данайски елени, но всеки един от тези 

факти има различни разработки, поради 

което тук няма да се спираме повече на 

този въпрос. 

Благодарение на изцяло погрешното 

разчитане на древноелинската история до-

сега, историята на света бе силно изкри-

вена и някои народи си приписаха незаслу-

жени достижения, а други, които бяха ос-

тавили много дар за света сякаш дори из-

чезнаха от историческата сцена. 

По повод тази зловеща манипулация 

тук ще предложим някои много важни 

факти, които на места и без коментари ще 

дадат на всеки ценни  сведения по този 

въпрос: „6. Относно изразите „Елада“, 

„елини“ и „панелини“ критиците спорят. 

Защото Тукидит утвърждава, че Омир ни-

къде не говори за варвари…”5, защото то-

гавашните елини са били също от тези, ко-

ито панелинизмът ще определи като вар-

вари. И Аполодор говори, че само гърците 

в Тесалия са се наричали елини:  

„…На мирмидони и елини носещи 

името.” (Ил. II, 684)”6  

Същевременно от Страбон и от ня-

кои други древни хронисти се разбира, че 

6 Страбон, „ГЕОГРАФИЯ“, Книга VIII, VI,6. 
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елините, за които тук става въпрос, са из-

цяло пеласгийска група от епохата около 

Троянската война, които обаче не са учас-

твали с това определение в бойните дейст-

вия. Нужно е също да се знае, че елинската 

култура от данайския период няма нищо 

общо с посочените елини. Този факт също 

се отнася за времето на Троянската война, 

когато освен данайците, преселили се от 

Африка на Балканите и приети от пе-

ласгите като приятели в Пелопонес, други 

елини няма. Както пише Херодот, който по 

произход е от траките – кари, „До своето 

обединение с пеласгите елините са били 

немногочислени.”7 Едва след това те бързо 

се разраснали, но именно защото числе-

ността на пеласгите била голяма. Послед-

ното обаче става в годините след Троянс-

ката война, когато пеласгите културоло-

гично са асимилирани от данайците. Този 

процес се осъществява, защото по време на 

самата война много пеласги умират, а 

следствие на „Земетръсната буря” ударила 

Средизменоморието още преди войната 

някои острови, населени от тези траки, по-

тъват, докато други стават негодни за уп-

равление. Отчитайки и факта, че самата 

война се води, за да се добият нови земи за 

живот, поради големия прираст на населе-

нието от Балкано-Анатолийската и Среди-

земноморска зона, то може да видим по-

реалистично защото много пеласги през 

тези векове се загубват във времето и прос-

транството.  

„През XIII – XII в. пр. Хр. Източното 

Средиземноморие е разтърсено от десетки 

катастрофални земетресения. В науката 

този природен катаклизъм носи наимено-

ванието „земетръсна буря” и обхваща пе-

риода 1225 – 1175 г. пр. Хр. Трусовете съ-

барят стените на Троя и Микена, съсипват 

                                                           
7 Херодот, История, книга I,58 

блестящата минойска цивилизация. От 

това се възползват варвари от север, които 

нахлуват и унищожават някога цъфтящите 

градове. При тези земетресения е постра-

дало силно и светилището при Татул. 

После обаче то се е възстановило и през 

ранножелязната епоха (XI – VI в. пр. Хр.) 

продължава да функционира не по-малко 

величествено отпреди.”8  

Дали ще четете Платон, Херодот, 

Хезиод, Страбон, Хеланик или някой друг 

античен хронист писал върху историята на 

Балканския свят, ще се запознаете с една и 

съща версия за това, че ахеите са пеласги, 

както и че са част от автохтонното населе-

ние на юго-източна Европа, които са един-

ствено траки. Тук ще доуточним, че една 

група от пеласгите, чрез своя свят са офор-

мили елинската култура, която данайците 

изцяло преиначили. За да извършват пос-

ледното дело те по-скоро са допускали 

други групи до себе си или са се уподобя-

вали на другите, след което са ги асимили-

рали отвътре културологично, въвеждайки 

своята философия „Ние и варварите”. Раз-

ликата  при древните автори е само в на-

чина, по който показват фактите, както и 

до това, колко образно го предават. 

Чрез Аполодор, Платон и Хезиод 

знаем от първа ръка, че ахейци, йонийци,  

дорийци, еолийци, троянци и други са 

родни братя и все пеласги. Дори и тези ав-

тори обаче не са напълно убедени в древ-

ния произход на самите пеласги. Това е за-

щото отбелязаните хронисти са били част 

от младата елинска култура, а пеласгите, 

бидейки едно със същинските траки, са 

били  най-древните, заедно със сродните 

им бриги. Данайците от друга страна са 

малко и далечно разклонение, произлязло 

от коляното на Пеласг, но по отделилата се 

8 Н. Овчаров. „Светилището на Орфей при с.Татул, 

Момчилградско”.Варна.,стр.13 
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група на халдеите, след което от послед-

ните се откъсват родствениците евреи и 

данайци. По този повод „Д-р Робърт Лей-

тъм, уважаван етнограф от 19 век пише: 

"Не смятам, че древното име на аргоските 

данайци (т.е. гърците) е нещо различно от 

името на израелското племе Дан. До та-

кава степен сме свикнали да свързваме ев-

рейте с Палестина, че забравяме да отбеле-

жим еврейското присъствие из други 

точки на света. Случаят с данайците и пле-

мето Дан е точно такъв." (Ethnology of 

Europe, 1852, p. 137)9 

Този въпрос е занимавал немалко 

учени и яснотата, с която го описва Лей-

тъм може да бъде допълнена с факти от 

различни области в науката, поради което 

изглежда много странно как политичес-

ката история е успяла да го укрие векове 

от търсещата мисъл на останалия свят. 

Относно факта, че йонийците са при-

ели името за династията си от владетеля на 

пеласгите айгиалеи Йон векове преди поя-

вата на данайците в Пелопонес, ще пред-

ложим и текста от Херодот, който разк-

рива как и названия, ползвани в елинската 

култура са с по-древен тракийски корен: 

„По времето, когато пеласгите владеели 

страната, която сега се нарича Елада, ати-

няните били пеласги и името им е било 

кранаой, а по цар Кекропсово време се на-

ричали некропиди; след като властта нас-

ледил Ерехтеус, се преименували на ати-

няни, а пък когато Йон, син на Ксутос, ста-

нал техен военачалник, те се нарекли на 

негово име йонийци.”10  

Още от времето на (прото-) истори-

ята земите на най-древните траки са кръс-

тени с имена, които след това ще станат 

названия и по света, а от тях ще израстат и 

                                                           
9https://bgistoria.jim-

dofree.com/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8

2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85

едни от най-популярните  древни култури. 

Витоша и земите около нея са били назо-

вани Сирион (Сирия), докато Пирин е Пе-

лест, а Струма и областите около нея са 

били Паластайна (Палестина). Първият 

Египет е бил в земите южно от тях, докато 

първа Етиопия е обхващала почти цялото 

Беломорие, като между двете е била пла-

нината Кушница, а също и Пангея. Тракия 

е била Ария, Родопа и Сакар са носили 

името си, докато Странджа е първата Ев-

ропа, която е съществувала.За да се раз-

бере как са се пренесли тези названия по 

другите части на света тук само ще напом-

ним, че има две големи преселения на 

(прото-) и (древно-) траки от Балканите на 

изток и към Африка, но и още няколко 

други по-малки, които оказват силно вли-

яние върху развитието и на останалия свят. 

За всичко това, ако се проверят внима-

телно текстовете на Страбон, четящите ис-

тория, както и тези които я изследват, ня-

маше да се чудят защо в Апокрифен лето-

пис от XI в. пише, че по-рано българите са 

били етиопи. Първа Етиопия, около годи-

ните на Черноморския потоп, както вече 

отбелязахме, е била в земите южно от Ро-

допите до бреговете на Бяло море. Страбон 

уточнява, че Втора Етиопия се появява се-

верно от Кавказ, а Трета северозападно от 

Индустан. Едва четвърта е в Африка като 

с нея там, през същата епоха се появява и 

Египет на фараоните. След първия Египет, 

обхващал долното течение на Струма и 

Места, вторият се появява северозападно 

от Индустан. Все още се изследва възмож-

ността и в днешен Кавказ да е имало пре-

несена тракийска култура, назована Еги-

пет. Факти за това има в непряк текст. Хро-

%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B3%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%82

%D0%B5/ 
10 Херодот, История, кн.VIII, 44 

https://bgistoria.jimdofree.com/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/
https://bgistoria.jimdofree.com/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/
https://bgistoria.jimdofree.com/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/
https://bgistoria.jimdofree.com/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/
https://bgistoria.jimdofree.com/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/
https://bgistoria.jimdofree.com/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/
https://bgistoria.jimdofree.com/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/
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нисти от времето на Херодот пишат за на-

лични много сходни обичаи и начини на 

живот между колхите и африканските 

египтяни, което хипотетично потвърждава 

разглежданата вероятност 

Тъй като между Първа Етиопия и 

Египет е била планината Кушница, то не 

буди голямо недоумение защо в земите на 

Трета Етиопия и Втори Египет в Азия се 

появява Кушан, а между тези, които са ни 

познати в Африка е съществувала малката 

държава Куш. Около земите на всички тях 

са налични и земи, свързани по някакъв на-

чин и със Сакар. Жреците и фараоните, чи-

ито гени са с корени изцяло от Балканите, 

организират в една по-голяма територия 

повече на брой автохтонни племена. Жре-

ците от своя страна се самоназовават 

ХЕМУ, каквото е названието по това 

време на Балкана при (древно-) траките. 

Семантиката и на двете лексеми е Вели-

кият(Духовният) владетел.     

Освен в българския апокриф, в някои 

други средновековни текстове е записано 

„От някога си българите бяха етиопи”, а 

във  „Видение Исаево” е казано„…бяха 

преди това етиопи.” Този израз дълго 

време бе заблудил различни учени, които 

буквално търсеха прародината на бълга-

рите сред негроидното население на 

днешна Етиопия. Липсата на ефективност 

в търсенията им по-скоро ги принуди да 

изоставят този възглед.  

В немалко текстове са оставени 

факти за нищожността на елинската кул-

тура, от времето когато данайците се при-

равняват с елините, които до тогаз са били 

само пеласги. След това, както отбеля-

захме,  цялата култура на тази група траки 

е обърната в агресивно, прагматично об-

                                                           
11 http://apologia.narod.ru/ear-

lyfat/fath/apol/tatian/ap_tatian.htm 

щество, водено от веруюто „Ние и варва-

рите”. Безспорно най-голямото и аргумен-

тирано произведение, показващо нищож-

ността на данайския елинизъм, е трудът на 

Титиан Асириец „РЕЧ ПРОТИВ ЕЛИ-

НИТЕ”, от което ще поднесем само един 

кратък пасаж. Той твърдо посочва, че дори 

когато се възпяват като елини, последните  

всъщност са били част от другия, най-вече 

тракийски свят: „1. Не бъдете, елини, 

враждебно разположени към варварите и 

не хранете ненавист към техните учения. 

Защото кое от вашите учереждения е полу-

чило начало не от варварите ли?”11 

Фалшификациите при античните 

елински автори е повсеместна, защото по-

вечето от техните текстове са крадени от 

други култури и народи като са преинача-

вани по такъв начин, че да придадат вели-

чие на техния елинизъм и да изземат от 

другите това, което хората сами са били 

съградили. Поради това, към всеки текст 

оставен от елински хронисти, подхождаме 

изключително критично, като го проверя-

ваме чрез няколко други, написани от ав-

тори, принадлежали към други култури 

или през други науки. Най-големият фал-

шификатор за античността от преди 

Христа си остава Ономакрит, живял през 

VI – V в.пр.Хр. Под нареждане на Пизист-

рат, той на няколко пъти и дълги години 

редактира, препредаваната до тогаз по ус-

тна традиция „Илиада”, както прави това и 

с „Одисея”. Ономакрит преправя и стихове 

на Музей, за да пренасочи корените на 

древните митове и ритуали към елините, 

като техни създатели. При отбелязаните и 

още много други, по-късни факти от този 

вид, може да се заяви, че дори и след сто-

летия, елините отново не са знаели нищо 

http://apologia.narod.ru/earlyfat/fath/apol/tatian/ap_tatian.htm
http://apologia.narod.ru/earlyfat/fath/apol/tatian/ap_tatian.htm
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за света и особено за своето минало, за-

щото колкото и да са преправяли всичко 

като създадено само от тях, те пак не са 

били създали нищо за света, а по-скоро са 

паразитирали върху него. Така например 

по произведението на Дионис Тракийски е 

създадена старогръцката граматика, което 

е още едно доказателство, че това е била 

млада култура с нова писменост. Фактът 

показва, че тракийската група от българ-

ски предци са били много по-напред  по 

отношение на писмеността. При тях тради-

цията е имала далеч по-древни корени, 

спрямо данайските елени. През II – III в. 

КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИ в 

Стромати към ДИОНИС ТРА-

КИЙСКИ, „Принципи на грамати-

ката“, отбелязва всичките възможни съз-

датели на елинската писменост, което по-

казва, че дори и тези, които са спадали към 

тази култура не са знаели кой е създателят 

на азбуката. Фактите, че между изброе-

ните няма представител на тази прагма-

тична култура, както и че повечето от въз-

можните изобретатели са живели много 

преди възникването на елинската култура 

показва, че старогръцкото писмо е било 

по-скоро старотракийско. От подобни тек-

стове всеки сам може да се увери, че и след 

векове на съществуване в елинската мис-

ловност все още е нямало представа за не-

щата и делата, защото реално те не са съз-

давали нищо, а и не са знаели и как се води 

история, защото това се е правело най-вече 

от египтяни и траки, какъвто е бил и Херо-

дот. 

Важно място в историческата наука 

заема и въпросът  за Троянската война, а 

също и как тя е представяна днес.12 Неза-

висимо, че Х. Шлиман откри развалините 

                                                           
12 виж: Вълков,Д.,Кой кой е в „Илиада” и 

„Одисея”.,С.,1999 

на едноименния град и доказа не само вер-

ността на Омировото произведение, спо-

рове от различен характер, продължиха да 

сблъскват противоположни мнения. Мо-

жем да кажем, че битката е продължила 

във времето и в повечето случаи целта на 

противоборстващите научни страни е била 

да покажат произхода на древните герои и 

културата, към която са принадлежали. 

Особено силно тезата се поддържа от  по-

литическата историография, застъпваща 

позицията, че елинската култура е водела 

нападението. Когато се прегледат в съв-

купност “Илиада”, “Одисея”, археологи-

ята, както и други древни произведения и 

факти от спомагателни науки, се разкриват 

много по-различни събития, генезис на ге-

роите, символики и за какво всъщност се е 

водила великата битка. 

    Изследователите на епоса, спа-

дащи към политическата историография,  

започват от мотива за откраднатата Елена, 

заради която извеждат и основната при-

чина за започването на войната. Битката за 

Троя обаче няма много общо с това, което 

ни е известно от произведението, записано 

векове след битката.  Преиначаването се 

дължи на няколко много важи факта. 

    Първо – късният запис  на произ-

ведението, по който са направени всички 

следващи преписи, изцяло променя ориги-

нала, като при промяната  основна заслуга 

имат Ономакрит и Пизистрат. 

Второ, но не по-маловажно като факт 

е, че Троянската война е изцяло (древно-) 

тракийско събитие извършено предимно 

от клона на пеласгите, докато записвачите 

на текста, по-късните му тълкуватели и из-

следователи изтикват на преден план да-

найската елинска култура, която по това 
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време дори не е съществувала още поне в 

един човек. 

Третото – Елена не е била първопри-

чина за конфликта. От (древно-) тракийс-

кото словосъчетание КРЕПОСТТА 

ИЛЕОН в древноелинските преписи на 

текста се е стигнало до подмяна на поня-

тията, както и неправилното им тълкуване 

и преиначаване. Така от KALA (КРЕ-

ПОСТТА) I(Е)LION (ТРОЯ) изразът  до-

бива старогръцкия вариант KALA (хубост) 

ELIE (Елена) или хубавата Елена. 

Битката в западна Мала Азия е за 

принесен център на царска власт, която е 

била съсредоточена между Дарданелите в 

Илион. Основател на града е бил тракие-

цът-пеласг Ил, който е бил и един от вну-

ците на Дардан. В старобългарския език, 

пазещ корени в (древно-) тракийския, наз-

ванието Илион, изписано с голяма но-

совка, се е изчитало ИЛИЪ (ИЛИЯ). Освен 

това Троя е обявявана за Божия град, а Св. 

Илия в българската иконография е изобра-

зяван като Бог в колесница, явяващ се от 

облаците. Също така названието ТРОЯ се 

превежда като СТРАНА, ЗЕМЯ (ИЯ) на 

ТРИЕДИННИЯ БОГ (ТР).  

Когато разглеждат съюза на обсаж-

дащите славната крепост, повечето изсле-

дователи използват за обозначаването им 

термините “древни елини” или “древни 

гърци”. В цялото повествование обаче тер-

минът “елини” се среща само три пъти. 

Тъй като фразите стоят изключително про-

тезно спрямо останалия текст, то смеем да 

твърдим, че тази интерполация е извър-

шена най-вероятно също от  Ономакрит 

през V в. пр. Хр., близо седем века след ус-

тното създаване на великия епос. Отбеля-

заният елински шовинист е извършил още 

много интерполации в произведението, 

към  някои от които също ще насочим вни-

манието  тук. Най-фрапиращата обаче си 

остава терминът елини. В XII в. пр. Хр. 

елини не са съществували и битката за 

Троя, както вече отбелязахме, е по-скоро 

битка за проливите между две групи, изпо-

вядващи два вида тракийска култура. За-

щитниците са пазещите тракийския духо-

вен светоглед, а нападателите са опитва-

щите се да го прагматизират чрез своя 

(древно-) тракийски, морски светоглед. 

Ахейският съюз, често записвачът нарича 

данайци, а последното не отговаря на ис-

тината, защото дори и хронисти от елинс-

ката култура като Аполодор са показали, 

че ахейците са пеласги, а данайците са от 

земите на Египет и Либия, като разклоне-

ние на евреите. Във войната те не са взели 

никакво участие, бидейки незначителни на 

брой, поради което и тяхното племенно 

име е интерполационно вмъкнато от Оно-

макрит. Като данайци той е представил 

единствено двамата братя Атриди.     

Някои от ахейските групи са имали 

земи в страната Ахиява (Асирия), но пове-

чето са разполагали с имения и владения 

около Пелопонес и по Егейските острови. 

Самият полуостров е по името на фригийс-

кия цар Пелопс. От двете основни групи 

във войната континенталните траки са вла-

деели от Анатолия до западна Мала Азия, 

както и източните и северни земи на Бал-

канския полуостров, а морските или пе-

ласгийски траки, освен по източно среди-

земноморските острови, са владеели през 

този период и източна Мала Азия, както и 

части от Асирия.  

Хронисти като Страбон, Херодот, но 

също и като философа Платон, оставят 

значими факти, показващи че  пеласгите са 

в основата на йонийци, еолийци, дорийци 

и някои други подгрупи. Важно е също 

така да се знае, че годините, когато се поя-

вяват, разглежданите династични тер-

мини, са много след Илионската битка. Ос-
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вен това се разбира, че езикът между всич-

ките им пеласгийски групи е продължавал 

да съществува  като единен. 

Сред научните кръгове един факт, 

свързан с някои от участниците в тази 

война, многократно е правил впечатление. 

През средните векове хронисти като Йоан 

Маллала13 и Йоан Цецес14 на много места 

са отбелязали, че участници в Троянската 

война, каквито са били мирмидоните и пе-

ласгите, по тяхно време вече са били бъл-

гари. Римският историк Дион Касий15, жи-

вял през II – IIIв. обаче представя безс-

порни факти, свидетелстващи за родовата 

близост между пеласги, троянци, мизи, 

бриги, фриги, мирмидони, пеони, ли-

кийци, киликилийци и почти всички други 

участвали в отбелязваната война. Всички 

тези факти още веднъж показват (древно-

)тракийските корени и същност на участ-

ниците в разглежданите събития, както и 

тяхната основа на сетнешния античен свят, 

пред данайската елинска култура, но най-

вече на българския род. 

От хронисти като Страбон и учени 

като Вл. Георгиев се разбира, че още от не-

олита  хето-лувийски преселници от Мала 

Азия, съвместно с родствениците им пе-

ласгите създават  Минойска цивилизация, 

както и, че са били изцяло предгръцко на-

селение, за който факт политическата ис-

ториография все още твърди точно об-

ратно. Тези неща, разгледани и през пред-

ложените други съплеменни връзки, по-

казват по-голямата близост на островната 

цивилизация с днешните българи, откол-

кото с данайската елинска култура. 

Важен факт в “Илиада” е, че поемата 

завършва с XXIV песен, без превземане на 

                                                           
13 Йоан Малала, „Хронография“; ГИБИ; Том II; С. 

1958г.; с.206; 

Троя, без Троянски кон, а с погребален ри-

туал за Хектор. При това събитие Бог По-

сейдон е наречен ЗЕМЕТРЪСЕЦ, като ка-

къвто е посочен и на още няколко места в 

произведението. Както и чрез различни 

древни египетски текстове от тази епоха, а 

също и от археологическите изследвания, 

се установи, че Троя не е била превзета, а 

по-скоро за пореден път е била срината от 

земетресение. Подобно бедствие е спохо-

дило и повечето от земите на ахейците, за 

които се оказа, че през 10 годишната битка 

са били повече пострадали, отколкото за-

щитниците на града.    

Събитията са през векът около голя-

мата „земетръсна буря” в източното Сре-

диземноморие, както и времето, когато 

ръстът на населението отново се е увели-

чил повече  от значимото и пеласгийската 

тракийска група, която е била основата на 

„морските народи”, вече е търсила още 

континентална земя за продължение на 

живота. Земеделската континентална тра-

кийска група е била по-силна, поради ко-

ето ударът е бил насочен към земите на 

Мала Азия, които също са били подложени 

на напрежение от поредицата „земетръсна 

буря”. В  близките години, пеласгите са во-

дели  военни действия не само срещу най-

близките си роднини от Троя, но също и 

срещу хетите. 

За края на Микена и като цяло на 

ахейския съюз пише и Изабел Клок – Фон-

таний, в книгата „Хетите”: “Рухването на 

Хетската империя в началото на XII век 

пр. Хр. се дължи на серия от кризи, глад, 

предизвиканите от него преселения и вът-

решни размирици, които се пренасят и в 

страните от Егея и Изтока: разрушени са 

Микена и други “ахейски” градове…”  

14 Д. Чиликов „Насаме с боговете – прабългарски 

завет“. П. 1995, с. 28: 
15 Дион Касий, „Римската история“; ИИТМ; с.375 



 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ТРАКАРТ |29 
 

ЗИДАРИТЕ НА ДОАНТИЧНИЯ СВЯТ И ЕЛИНСКАТА КУЛТУРА 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Най-важният факт от всичкото изо-

пачено в записаните от Ономакрит „Или-

ада” и „Одисея” си остава безспорния 

факт,че ахейци така и не са участвали във 

войната, а всъщност тяхната роля са из-

пълнявали микенците и  минойците, както 

и палесте. При проучване на този период и 

събития Питър Хайдер отбелязва, че наро-

дът, появяващ се в изследванията като 

Palasati е всъщност пеласгийския, докато 

Калин Порожанов безспорно определя, че 

XII-XI в.пр.Хр. е времето на тракийско/пе-

ласгийско морско господство.  И нападате-

лите и защитниците на Троя са все траки-

пеласги, обособили се в две различни 

групи, като това може да се установи от 

аналитичното четене на текста, както и от 

спомагателните факти, чрез записаното по 

тази тема сред други култури от епохата, 

както и чрез археологическите артефакти. 

Още М. Финли, като първи историограф 

съграждал концепцията за войната върху 

двата епоса, извежда тезата, превърнала се 

в основа на изследването му, а именно, че  

епосът представя реални исторически съ-

бития, но твърде своеобразно, неточно и 

преосмислено съобразно социално-поли-

тическата обстановка, когато е бил офор-

мен писмено текстът. Повечето от изсле-

дователите на епосите след това също под-

насят своята позиция, че в самите поеми не 

са представени реалните събития, а по-

скоро са били нагодени тъй, че да просла-

вят чрез записаното в тях неучаствалите в 

битката данайци и последвалия от тях ели-

низъм. 

Независимо от всичко това и въпреки 

близо 2000 годишното господство на мо-

дела на данайския елинизъм над останалия 

свят, тракийската духовна култура устоя 

чрез българите, орфизма, апостолическото 

християнство и в момента са началните го-

дините, за които велики посветени и про-

роци са предрекли, че са начало на възраж-

дането на духовния свят, култура, като 

епоха на истинското християнство. 

Както отбелязахме още в началото 

темата е изключително голяма и невъз-

можна да бъде представена само в един 

доклад, поради което за финал ще споде-

лим най-важният извод, оформил се на ба-

зата на няколко други интердисципли-

нарни изследвания. Въз основа на него 

може да споделим, че в момента живеем в 

епохата, когато данайският елинизъм 

приключва съществуването си, а пе-

ласгийският или палестински свят вече съ-

зижда основите на истинския античен свят 

и християнството, чрез чието слово, морал 

и закони, Христос живее във всеки човек. 
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Резюме: В историографията, занима-

ваща се с времето от Аргонавтика до Ви-

зантия, бе необходимо да се изясни сми-

съла на три основни термина, както и на-

чина, чрез който да се работи с тях, за да 

може да се представи една по-верна кар-

тина за миналото от онази епоха, както и 

причините, заради които човечеството е 

избрало този си път на развитие.  Изклю-

чително важно бе терминът пеласги да се 

ползва не като племенен, а като родови, 

династичен,  още от епохата на (прото-) 

траките. Същевременно се изясни и голя-

мата разлика между елини, елинска кул-

тура и данайска елинска култура. На тази 

база се изгради една картина за действи-

телните събития, свързани с троянската 

война, а не тези препредавани чрез мани-

пулирания от Ономакрит запис на Омиро-

вата „Илиада”. Чрез внимателно и не бук-

вално разчитане на изворите, разглеж-

дайки поднесените факти в тях и чрез 

други области на науката се открива голя-

мото значение за целия свят на (прото-), 

(древно-) и същинските траки, а също и ро-

лята на двата им най-древни династични 

рода пеласги и бриги. В безспорни се прев-

ръщат и фактите, че тези родове са създа-

телите на Първа Палестина, Египет, Ети-

опия, Европа и Сакар, както и на много 

други земи с културите и названията към 

тях. Още по-важното е, че в самите извори 

може да се проследят поне четири начина, 

при които, в препредаването на историята 

от данайската елинска култура, започва 

постоянното разделяне на тракийския на-

род, за да бъде заличен в паметта на след-

ващите поколения като най-древния в 

света и най-големия в Европа и то при по-

ложение, че той все още съществува под 

етнонима българи.   

  Когато на Троянската война се при-

даде визията на едно стълкновение за от-

мъщение, слава и пари, а се заличи смисъ-

лът и́ на важно събитие, по времето на ко-

ето се е определяло кой Път на култура да 

се избере, за да се върви  към по-добро раз-

витие при всички, то значи идеите в духов-

ните ценности и морални категории вече 

са загубени. Тези заличавания и преинача-

вания са се случили в свят, където родът на 

пеласгите и (древно-) траките в цялост 

вече са били съградили една добра основа 

за развитието на всички останали, но да-

найският елинизъм е продължил надграж-

дането без духовна конструкция и  изкри-

вявайки всичко само към себе си. По тази 

причина целият днешен свят, растящ 

върху материализма и манипулацията на 

една велика лъжа, вече е пред загиване, 

като сега започва и началото на античния, 

духовен тракийски свят, на апостоличес-

кото християнство и на възраждане на цен-

ностите у хората.   
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ЗИДАРИТЕ НА ДОАНТИЧНИЯ СВЯТ И ЕЛИНСКАТА КУЛТУРА 
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Konstantin Kamenov 

THE MASONS OF THE PRE-AN-

CIENT WORLD AND THE HELLENIC 

CULTURE 

In historiography dealing with the time 

from Argonautics to Byzantium, it was neces-

sary to clarify the meaning of three main 

terms and the ways to work with them in order 

to present a more accurate picture of the past 

of that era, as well as the reasons why human-

ity has chosen this evolutionary path. It was 

extremely important to use the term Pelasgi-

ans not as tribal, but as septal, dynastic, since 

the era of the (proto-) Thracians. At the same 

time, the great difference between Hellenes, 

Hellenic culture and Danaian Hellenic culture 

became clear. On this basis, a picture was 

built of the actual events related to the Trojan 

War, not those relayed through the recording 

of Homer's Iliad manipulated by Onomakrit. 

By carefully and not literally reading the 

sources, examining the facts presented in 

them and through other fields of science, the 

great importance for the whole world of 

(proto-), (ancient-) and real Thracians is re-

vealed, as well as the role of their two most 

ancient dynastic genus Pelasgians and Brig-

ids. The fact that these genera are the founders 

of First Palestine, Egypt, Ethiopia, Europe 

and Sakar, as well as of many other lands with 

their cultures and names, is becoming indis-

putable. More importantly, the sources them-

selves can be traced to at least four ways in 

which, in the transmission of history from the 

Danaian Hellenic culture, the permanent sep-

aration of the Thracian people began to be 

erased in the memory of future generations as 

the most ancient in the world and the largest 

in Europe, given that it still exists under the 

ethnonym Bulgarians. 

When the Trojan War was given the vi-

sion of a clash of revenge, fame and money, 

and the meaning of an important event was 

erased, during which it was determined which 

Way of Culture to choose in order to move to-

wards better development for all, it means that 

ideas in spiritual values and moral categories 

are already lost. These erasures and altera-

tions took place in a world where the Pelasgi-

ans and (ancient) Thracians as a whole had al-

ready built a good foundation for the evolu-

tion of all others, but Danaian Hellenism con-

tinued to build without a spiritual construction 

and distorting everything to itself. For this 

reason, the whole world today, growing on 

the materialism and manipulation of a great 

lie, is already on the verge of extinction, and 

now begins the renaissance of the ancient, 

spiritual Thracian world, apostolic Christian-

ity and the revival of human values. 
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КИЙСКИЯ ОРФИЗЪМ 
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Създател на това философско нап-

равление е Питагор от град Регия на ост-

ров Самос. В едни източници се посочва, 

че живее около 580 г. и умира 500 г., в 

други 571- 497 г. пр. Хр. Питагор е виден 

представител на философската и научна 

мисъл на древна Гърция, религиозно-ети-

чески реформатор, политически деец, уче-

ник на Анаксимандър. Неговата идейна 

концепция и схема за инициации е считана 

за повлияна от тракийския орфизъм и пре-

нася през вековете неговите инициации 

/посвещения/ и мистерии като ги разпрос-

транява по целия античен свят.  

Според едно свидетелство през 

време на 30-годишните си странствания 

Питагор живее около 22 години в Египет. 

Там работи сред жреците и изучава еги-

петската писменост и концепцията за без-

смъртието на човешката душа, която се 

преселва в задгробния свят след смъртта. 

За това свидетелствуват произведенията 

на древноегипетската литература “Песен 

на арфиста”, “Беседа на разочарования 

със своя дух” и на вавилонската «Беседа на 

господаря с роба” (Ганчев, 1988: 90). Про-

звището Питагор (по древногръцки - 

"убеждаващ с реч") е свързано с про-

вежданите в Делфи общоелински му-

зикални Питийски игри. Историята на жи-

вота на Питагор е неотделима от леген-

дите, в които той се счита за "основател на 

европейската научна традиция", а поня-

кога и за "шаман", предводител и осново-

положник на екстатически култове и 

тайни мистерии. 

Пленен от персийския владетел 

Камбиз, той е откаран като пленник във 

Вавилон, където прекарва 12 години. За-

познава се с източната наука. Впоследст-

вие се преселва в Южна Италия – Кротон. 

По време на метеж напуска Кротон и 

умира в Метапонт или е убит със свои уче-

ници от граждани на Сиракуза.  

В Кротон основава Питагорейския 

съюз. Съюзът е първата организационна 

форма на научния и философски живот в 

античния свят. Питагорейският съюз е ор-

ганизация, достъпът до която е труден, а 

идеите му се разглеждат в тесен кръг. Едва 

с дейността на Филолай през следващото 

столетие идеите на питагорейците се разп-

ространяват открито. Постъпващите в съ-

юза дават обет да пазят тайна. В него 

участвуват над 200 мъже и около 20 жени. 

(Хераклит, 1958: 95). 

Членовете му се приемат след про-

дължителен изпитателен срок. Три години 
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проверовъчен срок и пет години безмъл-

вни слушатели на съюза, без да имат право 

да го гледат. Едва след като техните души 

са пречистени посредством музиката, зна-

нието и съответните ритуали, членовете 

получават разрешение да слушат и виждат 

учителя. 

Питагорейският съюз представлява 

своеобразен политически клуб, религи-

озна община и философска школа. Съюзът 

ратува за ред и спазване на традицията 

като главно средство за постигането на 

хармонията и социалната справедливост в 

обществото. Той застава на страната на 

консерваторите и затова, когато демоса 

взема властта, питагорейците са изгонени 

от Кротон (имал около 1900 човека "посве-

тени").  

За изходно положение при 

определяне на характера и целите на този 

политически съюз се взема религиозната 

догма, че божеството е определило 

аристокрацията да господства над демоса. 

Оттук и основният организационен 

принцип в съюза на абсолютно господство 

на вожда и безпрекословно подчинение на 

останалите. В това отношение голямо 

значение се придавало на личния 

авторитет на ръководителя на съюза, 

чийто указания са считани за “божествени 

слова”. Членовете на съюза се подчиняват 

на много строга дисциплина и пазят в 

тайна решенията и деянията на съюза. 

Тези положения са обвити в мистична 

тайнственост, тъй като един от основните 

принципи в живота на питагорейския съюз 

е най-строгото спазване и извършване на 

религиозните ритуалности. В Питагоризма 

                                                           
1 Срв. C. B. Силков, Пифагореизм, - ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ, Составитель и главный 

научный редактор А.А.Грицанов, Библиотека Фонда 

содействия развитию психической культуры (Киев), 

Мн.:Интерпрессервис; Книжный Дом. 2002. 

е възможно да се отделят две големи 

основни съставляващи: практически [пи-

тагорейски] начин на живот и съвкупност 

от теоретически учения. В религията на 

Питагоризма най-важни са обрядовата 

страна [на основа, на която на душевното 

състояние на адепта се задавало 

необходимото направление] и вярванията 

[с възможност за съществуване на 

варианти в трактовката]1. 

История на Августите /Елагабал, 3/ 

- Елагабал: “Той осветил свой бог Елага-

бал на Палатинския хълм точно срещу 

Императорския дворец и му посветил 

един храм. Казвал, че трябва да се пренесе 

там култа на Евреите и Самаряните, 

както и християнската  (Ноmo, 1931). 

При имп. Елагабал /Varius Avitus 

Bassianus/, в 218 г., Тримонциум получава 

статут на неокор и става център на култа 

към Аполон – богът на слънцето /Аполон 

Кендризийски/ (Граматиков, 2006: 8)2. Три 

бронзови фигурки - на Орфей, Аполон и 

Дионис, бяха откупени и спасени от конт-

рабанден износ от изпълнителния дирек-

тор на фирма "Плена" Николай Колев. 

Статуетките са от II и началото на III век и 

са копия на древни статуи, според архео-

лога Н. Овчаров. Фигурката на Орфей е на-

мерена в подножието на тракийското све-

тилище Татул в района на Момчилград, а 

другите две - в храма на Дионис в свеще-

ния тракийски град Перперикон край Кър-

джали, проучвани от експедицията на Ни-

колай Овчаров. Пластиките бяха върнати в 

историческия музей в Кърджали, където 

ще бъдат реставрирани и изложени за по-

2 Срв. Граматиков, Петър. “Проекции на доникейския 

традиционализъм сред умерената арианска партия през 

IV век [догматически и канонически аспекти], - В: 

“Готите. Съвременни измерения на готското 

наследство в България.”, Изд. БалканМедия. София, 

2006. 
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сетители. Според учените е възможно ми-

ниатюрните изображения на Аполон, Ор-

фей и Дионис да са били част от компози-

ция, съставена от статуетки на божества и 

използвана в древността като преносим 

олтар3. Имп. Александър Север (222-235г.) 

бил религиозен еклектик. В молитвената 

си стая, редом с бюстовете на Аполоний 

Тивански (магьосникът на гръко-латинс-

ката древност, II в. сл. Хр.) и Орфей, сто-

яли бюстовете на Христос и Авраам.; 

майка му Юлия Мамея извикала в двореца 

си Ориген, който е най-изявеният неопла-

тоник в Античността4. 

В Омировия епос може да се про-

следи йерархията в пантеона на Олимпий-

ските богове. Hачело на олимпийците стои 

Зевс, властелинът на гърма, събирачът и 

гонителят на облаците. Той споделя вър-

ховната власт на Олимп със своите двама 

братя Посейдон и Аид (Плутон). Първият 

властва над морето, а вторият е господар 

на подземния свят. Преди тази подялба на 

върховната власт земята, водата и небето 

не са отделени и всичко се намира в състо-

яние на хаос. Впоследствие от този хаос се 

отделя богинята Гея – владетелка на 

земята и богът Уран, който властвува на 

небето.    

През Средновековието високо било 

ценено учението на Питагор (576-496 г. пр. 

Хр.) за числата като онтологически прин-

ципи – Питагор е изобразен на западната 

фасада на катедралата в Шартър като оли-

цетворение на аритметиката. (Бачковския 

манастир – рефекториума). 

Питагорейците смятали мълчани-

ето за една от най-големите човешки доб-

родетели, поради което подлагали желае-

                                                           
3 Срв. Грета Маринова, „Бизнесмен спаси Орфей, 

Аполон и Дионис”, - в-к "Новинар", 05.08.2005 

щите да постъпят в школата на петго-

дишно мълчание, за да изпитат самообла-

данието им. 

Никомах от Гераза (II в.), неопита-

гореец, автор на едно “Въведение в арит-

метиката”. Амвросий Теодосий Макро-

бий (кр. IV – нач. V в.) е философ-неопла-

тоник; съчинението му “Сънят на Сци-

пион” било използвано през средновеко-

вието като един от важните източници за 

античния платонизъм. 

Питагорейците приемат, че има три 

вида същества: богове, хора и богочовеци, 

за какъвто богочовек Питагор сам се из-

тъква и изисква и от другите да го считат 

за такъв. Хермип разказва, че Питагор си 

направил жилище под земята и заръчал на 

майка си да записва на дъсчици всички съ-

бития и да отбелязва времето, когато те са 

ставали. Да му пуска дъсчиците докато той 

не излезе. След като излиза пред събрани-

ето прочита всичко, което им се е случило. 

Така повярвали, че е бог. 

В ролята на религиозна община те 

се отличават с приложението на опреде-

лени норми, регламентиращи живота и 

дейността на членовете му. Те живеят за-

едно, изпълняват определена дневна прог-

рама, включваща обща трапеза, разходка, 

симпозиуми, беседи и отчет за извърше-

ното през деня. При обучението обръщат 

особено внимание на математиката, му-

зика, физическите упражнения. 

Смятат, че тялото е временна тъм-

ница за душата, която се стреми да се ос-

вободи от нея, за да се очисти от греховете 

и да попадне на острова на блажените. 

Възприемат представите за безсмъртието 

и така нареченото преселение на душата. 

Безсмъртната душа се вселява временно в 

4 Срв. Болотов, Лекции по истории древней Церкви, т. 2, 

с. 112 нат. 
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материалното тяло и след неговата смърт 

тя се преселва в друго тяло. 

Като философска школа Питаго-

рейският съюз има две основни насоки. 

Едната е акусмата. Тя представлява нравс-

твена програма, изискваща строго спаз-

ване на определени норми. Другата е мате-

мата, включваща неговите естественона-

учни и чисто философски възгледи. 

Преди Питагор научните постиже-

ния в Елада са обединени под името мъд-

рост, а седемте мъдреци са наричани со-

фисти. Основоположникът на Питагорейс-

кият съюз въвежда термина “философия” 

като любов към мъдростта и усилие за дос-

тигане на истината. 

В този смисъл на въпроса на тира-

нина Леонт, какъв е? Отговаря “фило-

соф”. Казва му още, че животът прилича 

на събор, на който едни идват да се състе-

зават, други да търгуват, а трети, най-доб-

рите, да гледат; по подобен начин и в жи-

вота едни, като робите, са да преследват 

славата и богатството, а философите – да 

се стремят към истината. 

Подходът към третирането на на-

турфилософските проблеми от питагорей-

ците, представлява уникално постижение 

на античната наука. Математиката се разг-

лежда като основа на отделните клонове 

на знанието. Питагорейците са тези мисли-

тели, които използват термина “космос” 

не толкова за обозначаване на ред, строй, 

симетрия, а като определение на космоло-

гията за означаване на вселената, света 

като цяло. Те изказват идеята за отношени-

ята и закономерностите между небесните 

тела. 

Светът се разглежда като жив орга-

низъм и хармонично единство. Космосът е 

хармонично цяло, в което са налице строги 

закономерности и напомня живия органи-

зъм, но за разлика от него той е вечна при-

рода. Hеговата архитектоника има следния 

вид: в средата е централният огън, около 

който се въртят девет видими небесни тела 

(небето или Млечния път, петте планети – 

Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Са-

турн; Слънцето, Луната, Земята и едно не-

видимо тяло – антихтон – противоземя). 

Земята притежава най-съвършената 

форма – тази на кълбо, в която не същест-

вува начало и край и всяка точка е еднакво 

отдалечена от центъра му. Положителна е 

хипотезата, че Земята не е централно не-

бесно тяло, а планета и се върти около цен-

тралния огън. От тази представа до идеята 

за хелиоцентричното устройство на вселе-

ната пътят е кратък. 

Движението на небесните тела за-

виси от разстоянието им от центъра – кол-

кото са по-близо до центъра, толкова по-

бързо се движат, и обратно. Те произвеж-

дат звуци, съставляващи космическата 

хармония, достъпна единствено на Пита-

гор. Хармонията на Сферите (музика на 

сферите) е представата на древногръцките 

мислители за музикалното звучене на пла-

нетите, слънцето, луната и техните сфери, 

за музикално-математическата архитекто-

ника на космоса (Питагор първи въвежда 

техническия термин „космос”). Хипоте-

зата за космическите „сфери” Платон раз-

глежда по отношение на съответните 

„кръгове”, а Аристотел – по отношение 

звученето на самите небесни светила. В 

античната традиция първи питагорейците 

започват да уподобяват Вселената на 

„Хармония и Число”. Самият Питагор 

предполагал наличие на три нива: звездите 

с планетите, луната и слънцето, съответст-

ващи с интервалите на „едното”, „квар-

тата” и „октавата”. Считало се, че Хар-

монията на Сферите е музика, лекуваща 

душата и пораждаща състояние на катар-

зис, която можел да различи единствено 

Питагор. Отричането от суетата и вслуш-

ването в Хармонията на Сферите било 
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главна цел на питагорейското петгодишно 

изпитание в мълчание, което било необхо-

дим елемент в първия етап от питагорейс-

кото ученичество (акусмат). Идеята на 

Хармонията на Сферите у питагорейците 

съдържала висок есхатологически, ети-

чески и естетически заряд, а свиренето на 

земна лира, като аналог на небесната, те 

възприемали като предварителна проце-

дура за връщане към „астралното прао-

течество”, като постигане на съзвучие и 

съразмерност в хармонията на душата и 

космоса. Символиката на „Хармонията на 

Сферите”, перспективно протранслирана 

в будущото творчество на неопитагорей-

ците и неоплатониците, доминирала в те-

чение на продължително време не само в 

астрономията (Кеплер), но и в естетиката 

и изкуството на Европа от Средновекови-

ето и Новото време (Гьоте, немските ро-

мантици, Шекспир и др.)5. 

Според питагорейците начало на 

всичко е монадата; от нея произлиза неоп-

ределената диада като вещество, чиято 

причина е монадата; от тях произлизат 

числата, от числата – точките, от точките – 

линиите, от тях плоските фигури, от пос-

ледните обемните, от тях сетивно-възпри-

еманите тела, чиито четири елемента са 

огънят, водата, земята и въздухът. 

В областта на музиката, прилагайки 

количествения принцип, те достигат до 

заключение, че отношението между тона и 

дължината на струната на музикалния ин-

струмент е обратно пропорционално. То-

нът зависи от дължината и дебелината на 

струната и степента на нейния тонус (нап-

режение). За питагорейците музиката е ме-

дицината на човешката душа. РИА 

„Новости” съобщи на 28 юни 2007 г., че 

                                                           
5 Срв. А.А.Грицанов, Пигфагор, - ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ, Составитель и главный 

научный редактор А.А.Грицанов, Библиотека Фонда 

според сирийски учени нотописът се е за-

родил на територията на съвременна Си-

рия 1 000 години преди гръцкия математик 

Питагор да измисли системата за за-

писване на нотите, която включва седемте 

нотни знака, след приключване изследва-

нето на знаците, открити в древния град 

Угарит в северозападна Сирия през 50-те 

години на миналия век. Тогава археоло-

зите намерили записани музикални сим-

воли, датирани към средата на второто хи-

лядолетие пр. Хр. Според мнението на уче-

ните катастрофите, земетресенията и вой-

ните дълго време не са давали възможност 

на онези, които се интересували от този 

въпрос, да получат необходимите доку-

менти, за да напишат историята на му-

зиката и пеенето в Сирия. Питагорейската 

натурфилософия представлява смесица от 

научни схващания, гениални прозрения, 

позитивни определения, първобитни вяр-

вания и методологични представи. 

От гледна точка на действителната 

философия централната идея в учението 

им е за числото. Тя е съвсем ново, ориги-

нално схващане, обобщение и вътрешен 

синтез на определени постижения на ан-

тичната наука. Възгледът им за числото 

подчертава значението на количествените 

характеристики на действителността. 

Основното разбиране за числото е, 

че същността на всяко отделно нещо се оп-

ределя от неговите количествени характе-

ристики, изразими чрез пространствените 

форми и числовите изрази, че всяко нещо 

е качествено определено, доколкото пра-

вилно са установени математическите му 

характеристики. Такова схващане набе-

лязва пътя на отделянето на идеалното от 

сетивновъзприемаемото и достигане на 

содействия развитию психической культуры (Киев), 

Мн.:Интерпрессервис; Книжный Дом. 2002. 

mailto:webmaster@psylib.kiev.ua
mailto:webmaster@psylib.kiev.ua
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определението на същността като такава. 

Естествено учението не е последователно 

теоретическо гледище. Главното му про-

тиворечие е в това, че съдържа две раз-

лични определения. От една страна, чис-

лата са самите неща. Те са тяхната същ-

ност. 

От друга страна, числата са особени 

природи, формален и реален принцип, 

чрез който нещата са качествено опреде-

лени. Това показва, че в учението на пита-

горейците още не се разграничава ясно ма-

тематическото от физическото. Философс-

ката мисъл не познава спецификата на ма-

териалното и духовното. 

В противоположност на милетските 

натурфилософи, които поставят в основата 

на всичко съществуващо безпределната 

материя като първоначало на света, пита-

горейците издигат абстрактното число за 

основа и същност на всичко съществу-

ващо. 

Те стигат до това по същество иде-

алистическо разбиране за света, като взе-

мат една реална страна на материалния 

свят, в случая неговата количествена 

страна, която е измерима с числа, но откъс-

ват от реалните материални количества 

тези числа. Абсолютизират ги като абст-

ракции и ги превръщат в самостоятелни 

метафизически същности, които лежат в 

основата на всичко съществуващо. Такава 

е гносеологичната основа на питагорейс-

кият идеализъм. 

Питагорейците тръгват от едно ре-

ално положение, че в материалния свят 

всичко се измерва в количествени отноше-

ния чрез числата, при което според мате-

риалистическото разбиране редът и голе-

мината на числата се определят от реда и 

големината на самите материални коли-

чества. Те обръщат обратно това отноше-

ние и представят, че от реда и големината 

на числата се определят редът и големи-

ната на материалните количества, т. е. в ос-

новата на материалния свят лежат числата, 

на тях се подчинява той. За тях всяко кон-

кретно нещо се определя от количестве-

ните характеристики. То е качествено оп-

ределено, доколкото правилно са устано-

вени количествените му характеристики и 

вярно числено изразени. Числото е прин-

ципът, според обективния смисъл, на 

който се формират и съществуват нещата 

и явленията в действителността. 

Разработват учението за системата 

от числа, с които се опитват да решат въп-

роса за многообразието. Hа всяко число 

съответствуват определени етични и други 

явления и страни на действителността. 

В тях е залегнало убеждението, че 

реалиите в света следва да се обясняват с 

количествените характеристики. Идеята за 

числото е целеполагащ принцип във фило-

софията. От тази гледна точка последова-

телността на числата е формалният прин-

цип на многообразието. Hа единицата от-

говаря точката, на двойката – линията, 

тройката дава началото на плоскостта, по-

неже триъгълникът е най-елементарната 

повърхност, която могат да образуват пра-

вите линии. Четворката е тялото, фигу-

рата, която има три измерения. 

„Движението“ или „подрежда-

нето“ на точките дава линията. Разгър-

ната в пространството, линията формира 

плоскостта. Линиите „пораждат“ фигу-

рите, от тях – отделните природни стихии 

като вода, въздух, огън и земя. Така на 

куба отговаря земята, на пирамидата – огъ-

нят и т.н. 

Hа питагорейството принадлежи и 

идеята за десетте основни двойки противо-

положности, към и спрямо които се свеж-

дат и се характеризират отделните страни 

на действителността – пределно и безпре-

делно, нечетно и четно, добро и зло, едно 
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и много, дясно и ляво, мъжко и женско, по-

кой и движение, право и криво, светлина и 

тъмнина, четириъгълно и разностранно.  

В учението им противоположнос-

тите не преминават една в друга, а се при-

миряват една с друга. Те са от различен по-

рядък и само при някои от тях могат да се 

търсят диалектически моменти. Повечето 

от тях имат метафизически характер, тъй 

като не преминават една в друга. Като се 

спира на тях, Хегел изтъква, че „това са 

сухи, лишени от процес, недиалектически, 

намиращи се в покой определения“. 

Питагор разделя човешката душа 

на три части: на ум, разум и страст. Ум и 

страст има и в други животни, но разум 

притежава само човекът. Властта на ду-

шата се простира от сърцето до мозъка. 

Частта на душата, която се намира в сър-

цето, представлява страстта, а тази, която 

е в мозъка – умът и разумът; капките от тях 

са нашите сетива. Разумната част е безс-

мъртна, а останалите части са смъртни. 

Съветва учениците си, когато вли-

зат в дома си да задават въпросите: „В 

какво сгреших? Какво постигнах? Какво 

не изпълних? ” 

 

На Питагор се приписват сентенциите: 

Великата наука да живееш щаст-

ливо е да живееш само в настоящето. 

Седни на жизнения пир, но не се об-

лакътявай на него. 

Hе трябва да пренебрегваш здра-

вето на тялото, но му давай с мярка пи-

ене, храна и гимнастически движения, ко-

ито са му нужни. 

Преди да действуваш обсъди, 

изучи, обмисли. 

Прави големи неща, но не обещавай 

големи неща. 

Hо ти върши само дела, които по-

късно няма да ти нанесат вреда. 

Две неща правят човек богоподо-

бен: животът за благото на обществото 

и правдивостта. 

Законодателството трябва да 

бъде отзвук на разума, а съдията – отзвук 

на закона. 

Hикога не прави нищо, което не 

знаеш; но научи всичко, което трябва да 

знаеш и така ще преживееш щастлив жи-

вот. 

Hай-несъвършен е човек, който не 

знае нищо и не пита нищо, за да се научи: 

по този начин в него се събират два по-

рока заедно. 

Множеството жертвеници искат 

множество жреци, а множество жреци 

искат множество жертви. 

Hе се надявай на трайна любов на 

жена, която обича себе си. 

Любовникът се смее в сънищата си 

и плаче, когато се пробуди. 

Пазете сълзите на децата си, за да 

ги проливат над гроба ви. 

Мълчи или говори това, което е по-

добро от мълчанието. 

Hе опитвай виното когато кипи; не 

съди тогава и за човека, когато е разгне-

вен. 

По следите на ленността върви 

бедността, а по следите на неумере-

ността болестта. 

Каквото и да мислят за теб, прави 

това, което считаш за правилно. Бъди ед-

накво равнодушен и към порицанието и 

към похвалата. 

Живей с хората така, че прияте-

лите да не ти станат неприятели, а неп-

риятелите да ти станат приятели. 

Hикога не допускай до очите си 

сладостта на съня, преди да прегледаш с 

разсъдъка си всичките си дневни дела. 

Hе се считай за велик човек според 

големината на сянката си при залез 

слънце. 
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Моралисти! Постарайте се да 

поставите надписи на доброто и злото, 

та децата и народът да не ги бъркат. 

Пиянството е упражнение в безу-

мие. 

Hе говорете за своето щастие на 

човек, по-малко щастлив от вас. 

Шегата е като солта: трябва да я 

употребяваме с мярка. 

Аз наричам мярка онова, от което 

няма да страдаш. 
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РЕЗЮМЕ: Питагор е виден представител 

на философската и научна мисъл на древна 

Гърция, религиозно-етически реформатор, 

политически деец. Неговата идейна кон-

цепция и схема за инициации е считана за 

повлияна от тракийския орфизъм и пре-

нася през вековете неговите инициации 

/посвещения/ и мистерии като ги разпрос-

транява по целия античен свят.  
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The idealism of the Pythagoreans and its 

connection with the Thracian Orphism 
 

Abstract: Pythagoras is a prominent repre-

sentative of the philosophical and scientific 

thought of ancient Greece, a religious and eth-

ical reformer, politician, student Anaximan-

der. His conceptual concept and scheme of in-

itiations is considered to be influenced by 

Thracian Orphism and carries over the centu-

ries his initiations / initiations / and mysteries 

by spreading them throughout the ancient 

world. 
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1. Цар Терес І (края на 6/началото на 5 

в.пр.Хр. – 449/448 г.пр.Хр.) 

Действията на първия голям владетел на 

траките одриси Терес І, отразени в писме-

ните извори (Hdt.VІ, 40; Thuc. ІІ, 29, 2; 29, 

3; Xen. Anab.VII 2, 22; VII 5, 1; Hesych. 4, 

149-150; 17-18), определят как той започва 

да превръща Одриското царство от ет-

носна държава само на одрисите в импе-

рия, която властва над други тракийски ет-

носи и елински полиси. Безспорен е им-

перският стремеж чрез владеенето над 

други тракийски етноси като тините, 

например, той да стъпи трайно на крайбре-

жията на Мраморно море (Хиерон орос) и 

на Черно море (Делта). 

За сега няма преки писмени данни за 

събиран от Терес І форос от елинските 

апойкии по неговите крайбрежия. 

Прави впечатление, обаче, че от отчита-

ните от двете бъдещи данъчни области, съ-

образно Атинските трибутни листи, 16 

полиса по Мраморно и Северно Егейско 

(Тракийско) море, 6 изобщо не плащат, 9 

плащат частично, а 1, спрямо големината 

си, – плаща символично.  

По този повод трябва да се обърне 

внимание на две важни дати. Първата – 

454 г. пр. Хр. е годината, в която, с премес-

тването на съюзната каса от остров Делос 

в Атина, се поставя началото на преобра-

зуването на Атинския съюз в империя – 

архе. Втората – 449 г.пр.Хр. – ознаменува 

края на Гръцко-персийските войни. Петте 

години между двете дати съвпадат с пос-

ледните пет години от царуването на од-

риския владетел Терес І. Това са и послед-

ните пет години на Гръцко-персийските 

войни, когато вниманието на Атина остава 

основно ангажирано в успешното им прик-

лючване. Ето защо, е логично да се мисли, 

че с оглед крайната победа над Персия, то-

гава Атина се е съобразила с реалностите 

от север, наложени в Европейския Югоиз-

ток от Терес І. Така е логично да се до-

пусне, че около 454/453 г.пр.Хр., Атина 

да е сключила договор с Одриското цар-

ство – в случая с излезлия на Мраморно 

и Егейско море Терес І.  
Онова, което може да бъде извлечено 

от Атинските трибутни листи, за вре-

мето на Терес І, в случая 5-те години, смя-

тано от 454/453 до 450/449 г.пр.Хр., вкл., е 

следното. В Атинските трибутни 

листи няма запазени данни за плащане 

към Атина от: Бизанте (ATL, I, 246-247) и 

Серейон тейхос (ATL, I, 398-399) и от 

Дейре (ATL, I, 398-399), Сале (ATL, I 394-

395), Зоне (ATL, I, 278-279) и Дрюс (ATL, 

I, 266-267). Въз основа на липсата на 
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данни, свързани с възможни плаща-

ния/неплащания към Атина, може да се до-

пусне, че тези градове плащат на Одриския 

царски двор, при Терес І, следните веро-

ятни суми: Бизанте – по 2 таланта на го-

дина, Серейон тейхос – 1000 драхми или 2 

таланта; Дейре – 1 или 2 таланта, Сале – 1 

или 2 таланта, Зоне – 2 таланта, Дрюс – 1 

талант. Това би било общо от 7 до 11 та-

ланта приход на година в Одриската 

хазна.  

Маронея (ATL, I, 338-339) и Дикая 

(ATL, I, 264-265) от Тракийско море, пла-

щат символични вноски в касата на Атин-

ското архе, които са абсолютно несъраз-

мерни с тяхната големина и богатство. За 

Маронея – 1 талант и 3000 драхми, а за Ди-

кая 3000 драхми, тоест половин талант. 

Това е основание да се предположи, че е 

напълно възможно по същото време та-

кива вноски да са правени и в хазната на 

Одриския царски двор, което прави общо 

по 2 таланта на година.  

Както изглежда по-малките градове с 

по-голяма доза сигурност са поставени в 

зависимост от Терес І. Така, може да се до-

пусне, че Терес І властва над Бизанте и Се-

рейон тейхос в Пропонтида. С предполо-

жения контрол над тези градове изглежда, 

Терес І трайно се настанява на крайбрежи-

ето на Хиерон орос/Свещената планина на 

траките, Ганиада, където е царската рези-

денция Ганос, в средната част на Север-

ното Мраморноморие. Точно такова твър-

дение важи и за Дейре, Сале, Зоне и Дрюс 

на Тракийско море. Те се намират неда-

леко от приморските царски крепости-ре-

зиденции на траките Дорискос, Серион 

тейхос и Исмарос и причината тези полиси 

да не плащат, вероятно, е именно това (По-

рожанов 2011: 81-124). Това правило ще 

продължи да работи и при следващите вла-

детели. 

Така, в крайна сметка, може да се 

предположи, че чрез своите резиденции, 

Терес І успява да постигне контрол не 

само над тракийски етноси (напр. ти-

ните), но и над елински полиси, което оз-

начава най-вероятно и да облага с да-

нъци, в следствие на предположен дого-

вор с Атина, от около 454/453 г.пр.Хр., на 

6 града. Общата годишна сума на веро-

ятно взетите данъци от елините изг-

лежда, че може да бъде от 7 до 13 таланта 
(Порожанов 2011: 148-157).   
 

2. Цар Спарадок  

(448/447 – 445/444г.пр. Хр.) 

През 447 г., поради изключителната важ-

ност на Тракийския Херсонес за Атина 

(Meiggs 1972 (2002): 159-160), Перикъл из-

праща там 1000 клерухи, които преграж-

дат шийката на полуострова със стена 

(Plutarch. Per. 19, 1). Очевидно е, че Хер-

сонес е защитаван от реална опасност от 

север. А в това време тя несъмнено е агре-

сивното Одриско царство. Тъй като най-

вероятната година на възцаряването на 

Спарадок е 448 г.пр.Хр. то изглежда дейс-

твията на Перикъл са много бърза реакция 

спрямо него. Удивително свързващите се 

събития – като възцаряването на Спара-

док, издигането на преградна стена на Тра-

кийския херсонес от Перикъл и нередов-

ното плащане, редукции в плащането или 

символични плащания на полиси от Се-

верна Пропонтида и Тракийско море към 

Атина през тези 4 години – наистина могат 

да бъдат обяснение на случващото се и 

потвърждение за предположен сключен 

договор между одриския цар Спарадок 

и лидерът на съюза-империя Атина 
(Фол 1972: 143).  

Резултатите от спазването /неспазва-

нето на предположения договор между 

Атина и Спарадок от около 447 г.пр.Хр. 
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очертават следната най-вероятна догово-

реност.  

От предположения договор с Терес І 

от около 454/453 г., по времето на Спара-

док, съгласно Атинските трибутни листи с 

цитираните по-горе при Терес І места, ве-

роятно са оставени отново под одриски 

контрол, неплащащите 6 на брой него-

леми полиси – крепости и емпориони – 

предимно от средната северна част на 

Мраморно море при Хиерон орос/Ганиада 

(Бизанте и Серейон тейхос), където до-

минират одриските резиденции Ганос, Ер-

гиске и Беос/Беон и от източната част на 

Тракийско море (Дейре, Сале, Зоне и 

Дрюс), където доминират царските рези-

денции Дорискос и Гейстой/Гейстос (По-

рожанов 2011: 83-97). Това са крайбрежни 

владения на Одриското царство, на Мра-

морно море, но също така и на Егейско 

море, от които Спарадок, най-вероятно, 

взима паричен данък и/или ползва като 

тържища-емпориони. Общият размер на 

годишния данък за одриската хазна от 

тези градове е вероятно от 7 до 11 та-

ланта.  

Освен тях, изглежда успешно са обло-

жени големите полиси Бизантион на Про-

понтида – две години с по 5 таланта и Енос 

на Тракийско море – две или три години по 

2 таланта. Обложен е за две години с по 

1000 драхми и по-малкият полис Дикая 

при Абдера. Така, сумата изглежда на-

раства до 14-17 таланта. Изглежда, че пе-

риметърът на властване над елински по-

лиси по двете крайбрежия се разширява.  
 

3. Цар Ситалк  

(444/443 – 425/424 г.пр.Хр.) 

След като осигурява тила си от север/севе-

роизток (Hdt. IV, 80, 1-5; Thuc. ІІ, 96,1), 

към и през средата на 30-те години, Ситалк 

предприема походи на юг, за да затвърди и 

разшири постигнатото от баща си Терес І 

и брат си Спарадок.  

Без да използва брутална сила, като 

израз на външната си политика, неизвес-

тно точно кога, но очевидно преди 431 г., 

Ситалк се жени за гъркиня от Абдера 

(Thuc. IІ, 29, 1). В случая царската сватба 

като дипломатически акт постановява до 

къде на югозапад се простира царството 

му (Thuc. IІ, 97, 1). Като използват тази си-

туация, през лятото на 431 г. атиняните 

бързо назначават за свой проксен при 

цар Ситалк абдерита Нимфодор, който 

е брат на жена му от Абдера. Именно 

като проксен на атиняните в двора на од-

риския цар Нимфодор веднага заминава за 

Атина, където от името на полиса 

сключва съюзен договор със Ситалк, а 

като жест на изключителна признателност 

към царя Атина дава своето гражданство 

на сина му Садок (Thuc. IІ, 29, 4-5).  

Тукидид пояснява, че Одриското цар-

ство се простирало покрай морето от град 

Абдера към Евксинския понт до устието 

на река Истър и изрично добавя, че такава 

е големината на царството откъм морето 

(Thuc. II, 96, 1; 97, 1-2). Очевидно Ситалк 

владее крайбрежието на Тракийско море 

от Абдера при устието на р. Места до Тра-

кийския Херсонес – на изток, там, където 

се намират неплащащите (Дейре, Сале, 

Зоне, Дрюс) и частично плащащи (Енос, 

Самотраки, Маронея, Дикая и Абдера) гра-

дове. По това крайбрежие, западно над 

делтата на Марица, се намира царската 

крепост Дорискос, а още пò на запад са 

тракийските резиденции Серион и Исма-

рос (Порожанов 2011: 165-176). Той вла-

дее още северозападното крайбрежие на 

Мраморно море, надвесено над Тракийс-

кия херсонес и Хелеспонта. Там, където са 

споменатите по-горе неплащащи градове 

Серейон тейхос и Бизанте и други час-

тично плащащи полиси пò на изток като 
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Дидюмон тейхос, Перинт, Селимбрия, Би-

зантион. Ситалк владее и западното крайб-

режие на Черно море от Делта, от Бизан-

тион до устието на р. Дунав на север. Тук, 

от Оценките за плащане, но не от самите 

трибутни листи, е познато  името само на 

полиса Аполония. 

Съгласно изданието на Атинските 

трибутни листи, представящи събирае-

мостта на данъчците от отделните елински 

полиси към Първия Атински морски съюз, 

няма данни за плащан данък към Атина от 

нейните съюзници-поданици, по времето 

на Ситалк, от Бизантион на изток до 

Абдера на запад. Извлечено от наличните 

запазени данни в Атинските трибутни 

листи, по години, по полиси и стойност на 

данъка, се получава следния резултат (По-

рожанов 2011: 173-174) за най-вероятни 

плащания към Ситалк:  

443/442 г.: Селимбрия (1 т) + Бизанте 

(2 т) + Серейон (2 т) + Дейре (2 т) + Енос 

(2 т) + Сале (2 т) + Зоне (2 т) + Дрюс (1 т) 

+ Дикая (1000 драхми) + Абдера (15 т). 

Общо 29 таланта и 1000 драхми.  

442/441 г.: Селимбрия (1 т) + Бизанте 

(2 т) + Серейон (2 т) + Енос (2 т). Общо 7 

таланта.  

441/440 г.: Селимбрия (1 т) + Енос (2 

т). Общо 3 таланта.  

440/439 г.: Енос (2 т) + Самотраки (?2 

т). Общо 2 или ?4 таланта.  

439/438 г.: Селимбрия (1 т). Общо 1 

талант.  

436/435 г.: Енос (6 т). Общо 6 та-

ланта.  

435/434 г.: Селимбрия (5 т) + Бизанте 

(2 т) + Серейон (2 т) + Дейре (2 т) + Енос 

(2 т) + Сале (2 т) + Зоне (2 т) + Дрюс (1 т). 

Общо 18 таланта.  

433/432 г.: Селимбрия (5 т) + Бизанте 

(2 т) + Серейон (2 т). Общо 9 таланта.  

432/431 г.: Селимбрия (5 т) + Перинт 

(10 т) + Дейре (2 т) + Енос (2 т) + Сале (2 

т) + Зоне (2 т) + Дрюс (1 т) + Маронея (10 

т) + Абдера (15 т). Общо 49 таланта.  

430/429 г.: Дейре (2 т) + Енос (10 т) + 

Самотраки (4 т) + Сале (2 т) + Зоне (2 т) + 

Дрюс (1 т) + Маронея (7 т) + Абдера (5 т). 

Общо 33 таланта.  

429/428 г.: Абдера (5 т). Общо 5 та-

ланта.  

От цитираните данни е видно, че 

всяка година (от 443/2 до 429/8) – общо 

11 години – Ситалк с висока степен на ве-

роятност получава данъци от елински 

полиси по морските крайбрежия на царст-

вото му. Най-високата вероятна сума за 

година е към 50 (49) таланта. 

Ако Ситалк събира от елински полиси 

по неговите крайбрежия – до около 50 та-

ланта в пари на година, то най-вероятно 

всичко останало – до впечатляващите 1000 

таланта, според Диодор (Diod. XII, 50-51) 

– би трябвало да е в натура, включваща 

и подаръците, давани от елини и неелини 

на царя, парадинастите и знатните одриси 

(Thuc. ІІ, 97).  
 

4. Цар Севт І (424/423 – 405/4 г.пр.Хр.) 

Тукидид отбелязва, че данъците от цялата 

варварска земя и от всички елински по-

лиси, над които (одрисите) властвали във 

времето на Севт, царувал след Ситалк и 

най-много увеличил данъците – изчислени 

в пари, имали стойност на около 400 та-

ланта и се плащали в злато и сребро. Като 

при това се поднасяли и не малко пода-

ръци от злато и сребро, без да се смятат 

шарените и простите платове и други 

вещи. (Thuc. ІІ, 97, 3). От държавите в Ев-

ропа, които се намират между Йонийския 

залив и Евксинския Понт, това царство 

било най-голямо по размера на своите при-

ходи и другите богатства (Thuc. ІІ, 97, 5).  

В контекста на казаното от Демостен 

за сключен договор на Атина с наслед-

ника на Ситалк (Demosthen. ХІІ, 2), тоест 
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със Севт І, между 424 и 422 г. пр.Хр. (Фол 

1972: 153; 1975: 123-124), и на сведението 

на Тукидид за увеличаването на данъците 

при Севт І, спрямо Ситалк, може да се 

предположи увеличена събираемостта на 

трибутите от отделните елински полиси по 

времето на Севт І, от Бизантион на северо-

изток до Абдера на запад.  

Издателите на Атинските три-

бутни листи смятат, че неплащанията 

на Енос към Атина се изразяват ясно чрез 

сечените от Енос по-малко количество тет-

радрахми, които са предназначени за вън-

шна търговия, за сметка на увеличеното 

количество диоболи, които са предназна-

чени за вътрешна, местна търговия, при 

което е логично това да се дължи на влас-

тването на Одриската държава, заявено у 

античните автори, и е съпроводено с отк-

лоняване на ангажиментите на Атина от 

Егеида в усилията ù да утвърди търговията 

си с Черноморските градове (ATL І р. 465). 

Така следва, че и Енос е поставен в ня-

каква степен под одриска власт.  

Издателите на Атинските три-

бутни листи смятат още, че неплащани-

ята на Дейре към Атина в следващите де-

сетилетия, се дължат на властта на Одрис-

ката държава, така както е в случаите с 

Енос, Бизанте, Тиродиза (ATL І, р. 480).  

Не е много ясно какво е положението 

с останалите полиси в Североизточното 

Мраморноморие Бизантион, Селимбрия, 

Даунион тейхос и Перинт. Но по повод Се-

лимбрия, издателите на корпуса на Атин-

ските трибутни листи казват, че нала-

гането на Одриските царе над Пропонтида 

е сравнимо с налагането на Македонските 

царе над Термейския залив (ATL І р. 547).  

Известни са и военни действия на 

Севт за владеене и държане на полиси по 

крайбрежията на Тракийския Херсонес. 

Полиен разказва, че когато атиняните 

опустошавали надлъж по Херсонес крайб-

режните места, Севт наел две хиляди леко-

въоръжени гети и тайно им възложил да 

нападат като неприятели и да опожаряват 

страната, както и да се нахвърлят срещу 

тия, които защитавали градските стени. 

Атиняните, като забелязали това, помис-

лили си че гетите са неприятели на тра-

ките, излезли смело от корабите и се приб-

лижили до градските стени. В тази ситуа-

ция Севт се втурнал от стените срещу ати-

няните, а гетите уж се тъкмели да се наре-

дят в боен ред с тях. Но като дошли зад 

гърба им ги погубили всичките, защото се 

получило така, че от една страна се втур-

нали върху тях траките, а от друга – гетите 

(Polyaen. VII, 38).Тази победа на Севт І 

над атиняните става през 407 г. пр.Хр. 

По-важното е, обаче, че чрез това сведе-

ние, той се оказва първият одриски вла-

детел, който оценява стратегическата 

важност на Херсонес и безцеремонно 

настъпва срещу атинските интереси 

там, като превзема и държи във властта си 

един крайбрежен полис, несъмнено с 

пристанище, който би трябвало да е в се-

верната част на Полуострова. Този град 

може да е Кардия, но по-вероятно е това 

да е Пактия на Мраморно море.  

Севт І наследява политиката на 

Ситалк да властва като империя не само 

над цялата варварска земя, тоест над 

тракийски етносни, но и над елински 

полисни държави, от които той взима 

още по-голям паричен данък от Ситалк – 

400 таланта в злато и сребро.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

І. Одриските царе от V в.пр.Хр. от Терес I 

до Севт І, включително, сключват дого-

вори с Атина за разпределение на сферите 

на влияние за властване над полиси по 

крайбрежията на Одриското царство. Ако 
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за Терес І и Спарадок има косвени приз-

наци за такива пактове, то за царете 

Ситалк и Севт І писмените извори и епиг-

рафските паметници са категорични и нед-

вусмислени свидетелства за това. Основа-

ние за такова поведение на тези царе за це-

ленасочено провеждане на жизнено важ-

ната политика на Одриската базилея за да-

нъчно облагане и използване на пазарите 

на елински градове от нейните крайбре-

жия, дават многобройните владетелски ре-

зиденции, както тези, съседстващи с гръц-

ките полиси, преди всичко, по морските 

крайбрежия на Мраморно, Тракийско и 

Черно море, така и онези, които се намират 

в недалечния им тил, на континента.  

В минимални конкретни измерения, 

събирането на данъците, само от елинс-

ките полиси и емпориони, в таланти, изг-

лежда така.  

Терес І – 7-13 таланта; Спарадок – 14-

17 таланта; Ситалк – 49 таланта; Севт І – 

400 таланта.  

От тези данни се вижда стремително 

увеличение на данъците, постъпващи в 

хазната на Одриското царство, особено 

при Ситалк и Севт І. Сумите на тези па-

рични вземания от одриските царе, са съ-

поставими със сумите, събирани от Атин-

ското архе. 

ІІ. За около половин век, от времето на 

края на царуването на цар Терес І (ср. V в. 

пр.Хр.) до времето на цар Севт І (424-404 

г. пр.Хр.), приключва една епоха от вели-

чието на Одриското царство на траките в 

Югоизточна Европа. Онова, което пости-

гат одриските царе Терес І, Спарадок, 

Ситалк и Севт І, може да се определи като 

категорично излизане на сцената и най-ак-

тивно участие на траките, чрез Одриското 

царство, в историческата драма, предста-

вяща върхови постижения в развитието на 

Античния свят. Те са техен реален общес-

твено-политически принос в очертаването 

на историческата имперска перспектива на 

Европа и Средиземноморието. Нещо по-

вече – те са израз на новоформираща се 

ценностна система, налагаща не само и 

толкова съсъществуването между полис и 

етнос, но и сближаването между тези две 

начала.  

От една страна, това е характеристи-

ката империя, която прави съпоставима, 

като една от най-напредналите в своята 

епоха, раннокласовата държава на одри-

сите, с раннокласовите държави-империи 

каквито са Лидия и Персия. Именно с пре-

образуването си от етносна държава в им-

перия Царството на траките одриси се 

оказва водещо в развитието на общест-

вено-политическите тенденции и техните 

прояви в Европа, определили генезиса и 

бъдещия облик на имперската елинисти-

ческа епоха, от Филип ІІ и Александър ІІІ 

Велики насетне, в целия Античен свят. 

Най-добре тази черта личи в последова-

телно спазваната и преследвана докрай по-

литика от представените одриски царе с 

цел ефикасно налагане над елински по-

лиси и жизнено важното им включване в 

царската икономика на империята. Така, 

на практика за пръв път в Европа, се моде-

лира и определя като най-перспективно за 

Античността, съчетанието, взаимното до-

пълване и симбиозата на двете опреде-

лящи обществено-държавни начала на І 

хил.пр. Хр., назовани от Аристотел като 

етносно и полисно (Aristot. Politica, 1252 

b). От друга страна, в тези процеси, сбли-

жаването на двете начала се вижда и в 

това, че както класическата етносна дър-

жава прераства в раннокласова империя, 

така и класическата полисна държава се 

оказва, че не може повече да съществува 

абсолютно самостоятелно и трябва да се 

включи като съставна част на една или 

друга империя – в случая на Атинската 

архе или на Одриската базилейя. 
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Kalin Porozhanov 

 

THE ODRYSIAN KINGDOM IN 5th 

CENTURE BC – THE BIRTH OF ONE 

EMPIRE 

 

Abstract: The Odrysian rulers from Teres I 

to Seutes I, including, in addition to ruling 

over other Thracian ethnic groups, conclude 

treaties with Athens on the distribution of 

domains of influence for power and over 

policies along the coasts of the Odrysian 

kingdom. If there are indirect indications of 

such pacts for Teres I and Sparadok, then for 

the Sitalk and Seutes I kings the written 

sources and epigraphic monuments are clear 

and unambiguous evidence of this. 

Thus, they present the Odrysian Basileya 

with the characteristic empire that makes it 

comparable, as one of the most advanced in 

its era, the early class state of the Odryses, 

with the early class empires such as Lydia and 

Persia. It was with its transformation from an 

ethnic state into an empire that the Kingdom 

of the Thracian Odryses proved to be a leader 

in the development of socio-political 

tendencies and their manifestations in Europe, 

which determined the genesis and future 

appearance of the imperial Hellenistic era, by 

Philippos II and Alexander III the Great now, 

throughout Ancient World. This feature is 

best seen in the consistently followed and 

pursued policy by the represented Odrysian 

kings, with the aim of effectively imposing 

Hellenic poleises and their vital inclusion in 

the royal economy of the empire. Thus, for the 

first time in Europe, it is modeled and defined 

as the most promising for the Antiquity, the 

combination, the complementarity and the 

symbiosis of the two defining public-state 

principles of the 1st millennium BC, named 

by Aristotle as ethnic and poleis (Aristot. 

Politica, 1252 b).
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On the other hand, in these processes, the 

convergence of the two principles is seen in 

the fact that both the classical ethnic state 

grew into an early class empire and the 

classical polis state, it turns out that it can no 

longer exist on its own and must be included 

as an integral part of one or the other empire - 

in the case of the Athenian Arche or the 

Odrysian Basileya. 
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1 Burckhardt 1853. 
2 Gibbon 1906; Coleman 1914; Barnes 1981; Odahl 2005; 

Stephenson 2009 с лит. 

Проблематиката на религиозно-

идеологическата ситуация около офи-

циалното освещаване на Константинопол 

и поведението на Константин I Велики 

през призмата на персоналните му религи-

озно-философски убеждения отдавна са 

получили своите полярни измерения, 

бидейки разпнати между езичеството1 и 

християнството.2 Диренията са насочени, 

от една страна, към проследяването на от-

ношението на императора към тради-

ционния за няколко императорски дина-

стии култ към Sol Invictus и елинския 

Хелиос;3 а от друга – към евентуалните 

християнски измерения на религиозната 

символика на ритуалите на освещаване на 

Константиновия град.4 

Дискусията около персоналните 

религиозни убеждения на Константин I 

Велики е стара, но неразрешима. Тради-

3 Bardill 2012; Wallraff 2001: 256–269 с лит. 
4 Wallraff 2001: 256–269; Barnes 1981; Karajannopoulos 

1956: 341–357. 
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Обр. 2. Соларната ста-
туя на имератор Конс-
тантинорума на Кос-
тантин; реконструкция 
на A. Тайфун Онер 
https://www.byzantium12
00.com/forum-c.html 

Обр. 3. Порфирната 
колона на Форума на 
Константин днес. 
Снимка: авторът 

ционно той е безкритично обявяван за 

първия император – християнин, освобо-

дил пътя към безспорен възход на 

християнската църква като доминираща 

сила в европейската цивилизация, клю-

чова фигура на прехода от езичество към 

христянство... 

Никой не е успял да надникне под 

монуметалната сурова маска на държа-

вника, чиято рефлексия долавяме в 

неговите скулптурни изображения и 

оскъдните сведения на съвременните му 

антични автори, за да дефинира убеди-

телно какво точно се крие. Цялото му 

поведение по-скоро издава трезва 

имперска прагматичност и политическа 

целесъобразност.  

Най-реалистичното обяснение на 

неговия религиозен толеранс спрямо 

християнството би могло да бъде по-

търсено в контекста на противопоста-

вянето му на политиката на Галерий и 

                                                           
5 Barnes 1982: 71. 
6 Pan. Lat. 12.26.1; вж. Lactant. De mort. Pers. 48.2; Bardill 

2012: 134. 
7 Bardil 2012: 134. 

Максимин (упр. 305 – 313 г.). Това става 

по-осезаемо след победата му над 

Максенций  (управлявал 306 – 312 г.) в 

битката при Милвийския мост на 28 

октомври 312.5 В езика на държавни 

документи като Миланския едикт, надписа 

върху Арката на Константин и 

„Панегирик“ 126 изследвачите долавят 

двусмислен монотеистичен тон, фоку-

сиран върху summa diuinitas, приемлив и за 

християните, и за езичниците, и насърча-

ващ религиозната хармония.7 Затова и по-

приемлива е интерпретацията на Харолд 

Дрейк8 и Дейвид Потер,9 че 

социорелигиозните и политическите 

обстоятелства преди битката при 

Милвийския мост са предизвикали 

политически целесъобразната промяна в 

поведението на Константин с цел да се 

наложи религиозно равенство и да се 

постигне граждански мир. Х. Дрейк 

подчертава, че в поведението на 

8 Drake 1976; Potter 2010: 596-606; Bardill 2012; срв. 

Burckhardt 1853; Kee 1982. 
9 Potter 2010: 596-606. 

https://www.byzantium1200.com/forum-c.html
https://www.byzantium1200.com/forum-c.html
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 императора няма никаква демонстрация на 

персонална непоносимост към езическите 

божества. В религиозните манифестации 

около освещаването на Бизантион ясно 

рефлектира това публично поведение. 

Неутралният език в имперските и 

дворцовите среди е функция на обмислена 

религиозна политика, но не и на 

персонални пристрастия, за да бъде 

разширена императорската легитимност 

към християнската общност.   

Усилията на християнските автори и 

техните модерни изследвачи да придадат 

на събитията и религиозната символика 

около освещаването на Константиновия 

град интерпретация в светлината на вярата 

Христова се удавят в неоспоримостта на 

фактите. В символиката на церемониите 

около 11 май 330 г. е трудно да се доловят 

каквито и да е християнски елементи, 

както се опитват да ни убедят църковните 

историци  и редица техни авторитетни съв-

ременни интерпретатори.    

Константинопол е бил по-скоро за-

мислен като паметник на величието на 

императора, отколкото предназачен за 

„нова столица“, още по-малко – за 

„християнска столица“ от перспективата 

на своето време. Докато Евсевий се опитва 

да внуши, че Константин е инициирал 

строителство на църкви, „Пасхалната 

хроника“ (1.527–529) насочва вниманието 

към неговата мащабна строителна програ-

ма от изцяло светски сгради.  

Андре Пиганиол лансира една 

недоказуема засега, но твърде 

перспективна хипотеза, че градът е бил 

създаден, за да бъде убежище за 

философи. Повод за подобни предпо-

ложения той намира в едно споменаване 

на Порфирий в жизнеописанието на своя 

                                                           
10 Vita Plotini 12. 
11 Piganiol 1932: 

учител, неоплатоника Плотин,10 че послед-

ният се опитвал да внуши на император 

Галиен да преоснове за неговата 

философска школа някакъв разрушен град 

в Кампания, наричан някога Градът на 

философите. Неговите нови граждани 

трябвало да живеят там по законите на 

Платоновата идеална държава, а градът да 

бъде наречен Платонополис.11 Но подобно 

на неоплатоника Сопатер, последовател на 

Порфирий и най-приближен на Констан-

тин, интригите на завистниците му в 

императорския двор, „подтикнати от 

завист и злоба“, сложили край на 

плановете му. Дали и Сопатер не е 

внушавал подобна идея на Константин?  

 

Форумът на Константин. 
В художествено-архитектурния 

контекст на Форума на Константин не се 

долавят никакви християнски послания! 

По думите на Антъни Калделис, неговият 

език бил езикът на римската имперска 

власт и езическата митология.12 Спекула-

тивната традиция, заложена от Евсевий, да 

се обяснява религиозната политика на 

император Константин I Велики с 

неговите персонални религиозни убежде-

ния, непременно – обвързани с хри-

стиянството, и до днес рамкират 

дискусиите относно трансформационния 

модел в Късната античност, довел до 

налагането на християнството като 

единствена държавна религия в Римската 

империя. Така очерталата се проблемна 

ситуация поставя няколко съществени 

групи въпроси, сред които е необходимо 

да се постави акцент върху този за 

отношението на ритуалите около осве-

щаването на новооснования от Констан-

тин град към местните култови традиции и 

12 Kaldellis 2016: 739. 
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митологията на изначалното основава-

не/преосноваване на древния Бизантион, 

както и специфичната роля на централното 

слънчево божество на града Зевксипос, 

идентифицирано с Хелиос/Зевс Хелиос,13 

в този религиозно-политически контекст. 

Според елинистическата традиция 

култът към императора можел да бъде 

асоцииран с поклонението на най-важното 

локално божество, в чийто храм била 

поставяна императорската статуя.14 

Например в Мала Азия култът на римския 

император можел да бъде схващан като 

продължение на местните религиозни 

традиции.15 В Галия Август изглежда е 

положил доста усилия да се идентифицира 

с най-важното общокелтско божество Луг, 

чието ежегодно честване, Лугнасад, 

съвпадало с началото на месец август.16 

Още по-ярко се откроява усилието на 

император Елагабал (управл. 218–222) да 

прелее култа на императора в култа на 

слънцето под римското име Sol Invictus.17 

Елагабал бил олицетворение на своя бог и 

затова неговите частни резиденции 

ставали най-свещеното място в империята. 

Константин също почита Sol Invictus, но 

действа далеч по-мъдро и зряло, имайки 

добри примери в своите предшественици. 

Според Мортен Лунд Уормайд,18 целта на 

императора е била да трансформира в 

религия на Римската империя култа на 

императора чрез съотнасянето му към 

слънчевия култ. Позицията на Pontifex 

Maximus като кулминация на рели-

гиозната му кариера, гарантира сакра-

лизирането на неговата персона и прибли-

жение до божествата. Затова изобра-

                                                           
13 Вж Глава втора: Зевксипос – Зевс Хелиос и Септи-

мий Север с всички извори. 
14 Warmind 1993:211–220. 
15 Price 1984. 
16 Sueton., Claud., 2, 1; Dion Cas., 54.32.1; MacNeil 1962: 

418; вж. Fishwick 2015: 99–100. 

женията на императора запазват своята 

сакралност и продължават да бъдат обект 

на почит и страхопочитание. 

Ситуацията около двете статуи на 

Константин – върху порфирната колона и 

позлатения ксоанон с Тюхе на града в 

десницата му – и ритуалите, свързани с 

тях, съответно на новия Forum Constantini 

и на Хиподрума, в подножието на 

Августейона, обичайно се разглеждат в 

контекста на традиционната за римските 

императори връзка със слънчевото 

божество и държавния соларен култ. Sol 

Invictus, Непобедимото слънце, като 

непобедимо божество е бил дълго време 

важна идеологическа легитимация на 

императорската власт.19 Слънчевият бог е 

представян обикновено гол, с корона от 

слънчеви лъчи; с хламида около рамото 

му; държащ камшик и/или глобус; 

понякога е в колесница. Според легендата 

SOLI INVICTO COMITI,20 която съпро-

вожда повечето монетни изображения от 

този тип, Сол е придружител на 

императора, както го виждаме и върху 

бронзовите монети на Константин Велики.  

Първото значимо фокусиране върху 

Sol Invictus в религиозната политика на 

Константин е Панегирикът от 310 г. 

(Panegyricus VI/VII: Panegyrici Latini),21 

който представя появата на Константин 

като пристигането на Слънчевия бог и доб-

лижава императора до божествената сфера 

(17,4). Анжелика Старбати вижда в цялото 

тяло на Panegyrici Latini непрекъсната те-

ократична основа на управление, която 

придава на владетелите многозначна аура. 

17 Halsberghe 1972. 
18 Warmind 1993: 2016. 
19 Fears 1979: 736ff; MccCormick 1986; Berrens 2004: 

особено 205–228. 
20 Berrens 2004: 206–209. 
21 Nixon, Rodgers 1994 ; Starbatty 2008: 141–165.    
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 Това ги прави свещени, недосегаеми съ-

щества.22 

Panegyricus V/VIII от 311/312 г. 

представя Константин и божественото в 

много по-тясна връзка. Подертавайки не-

говите божествени качества, той е сравнен 

със слънчевия бог, докато Panegyricus IV 

(X) от 321 г. му приписва божествени ха-

рактеристики (3.3; 9.3; 32.2; 34.1; 34.2). 

От 310 г. до към 318 г. Константин 

използва Сол върху монетите си и 

претендира за неговата божествена 

протекция, което бива интегрирано умело 

в пропагандната му машина.23 Някои 

автори виждат мощен езическо-

християнски синкретизъм, „нова религия“ 

в ритуалите на основаването на 

Бизантион… Но смущава обстоятел-

ството, че Сол изчезва от монетите на Кон-

стантин поне четири години преди издига-

нето на статуята на императора на Форума 

на Константин в Бизантион! През тези го-

дини се случват значими политически и 

идеологически промени. 

От разминаващите се описания на 

византийските автори не остава никакво 

съмнение, че статуята на Константин 

върху порфирната колона е била далеч от 

традиционните иконографски схеми на Sol 

Invictus,24 които императорът сякаш вече е 

изоставил в другите си демонстрации на 

своята власт доста преди освещаването на 

Константинопол през 330 г. Подобна 

констатация още по-ясно внушават и 

описанията на соларната статуя на 

Константин с Тюхе в десницата си в 

„колесницата на Хелиос“, разнасяна по 

                                                           
22 Starbatty 2008: 141–165.   
23 Ehrhardt 1980: 177–181 
24 Лозанова 2020: Глава първа: Императорът – Слънце в 

Града на слънцето. 
25 Лозанова 2020: виж Император Константин I и 

Тюхе на Константинопол. 
26 Aland 1979: 118. 

време на тържествата на Хиподрума.25 

Прави впечатление, че още от 317 г. 

насетне монетите на императора с 

изображения на Sol стават все по-редки.26 

Около 319 г. слънчевият бог изчезва от 

бронзовото монетосечене на Константин; 

според някои автори – „заедно с всички 

други езически теми“.27 На заден план от 

вниманието в изследванията остава 

политиката на толериране и насърчаване 

на местните култове в Бизантион, която 

император Константин очевидно е 

предпочитал и осъществявал. 

Според една поредица автори, сред 

които Й. Караянопулос, К. Аланд и др.,28 

Sol Invictus – Непобедимото Слънце 

трябва да е загубил от 325 г. насетне 

предишното си значение и не е играел 

сериозна роля в репрезентациите на 

Константин. Силен аргумент в подкрепа 

на тази хипотеза се търси в обвинението на 

Юлиан Апостат към своя чичо, че е 

загърбил Хелиос.29 Т. Прегер, Х.-П. 

Л’Оранж и Ф. Алтхайм,30 напротив, не 

приемат хипотезата за упадъка на 

слънчевия бог в монетосеченето и 

27 Bruun 1958: 15–37. 
28 Wlosok 1978: 485ff; Gesche 1968; Gesche 1978: 368–

374; Aland 1959: 493ff.; Aland 1960: 240ff; Aland 1979: 

100. 
29 Vogt 1955: 345; вж. Vittinghoff 1953: 330–373 . 
30 L’Orange 1935; L’Orange 1973; Altheim 1957; Dagron 

1974; Dagron 1984.  

Обр. 44. Бронзов фолис на Константин Велики с 
изображение на Sol на реверса и легенда SOLI INVICTO 
COMITI,  Аквилея, Италия, ок. 317 г., RIC VII 5 
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императорската титулатура и утвърждават 

особеното значение на слънчевата 

символика в държавната идеология. Сред 

аргументацията им централно място 

намират именно соларната статуя на 

Константин върху порфирната колона и 

култовият позлатен ксоанон в 

„колесницата на Хелиос“, разнасян на 

първия/втория (?) ден от 40-дневните 

бляскави празници в чест на рождения ден 

на Константинопопол през май 330 г. 

Разбира се, в тези процеси не би следвало 

да се подценява усилието на императора 

към демонстрирането на универсална 

религиозна толерантност и балансирано 

прикриване на личните си религиозно-

философски пристрастия. Отбелязаните 

тенденции в монетосеченето и дворцовата 

му пропаганда биха могли да бъдат 

обяснени не толкова с евентуалната му 

нова ориентация към християнството и 

загърбване на езичеството, колкото с 

усилието му към едно съзнателно 

двусмислие и религиозна амбивалентност, 

чрез които Константин „се опитва да 

държи в равновесие“ религиозното 

състояние на империята и гражданския 

мир в нея.31 Х. Дрейк смята, че Константин 

е развивал монотеистичен диалог, 

съсредоточен върху неопределена 

върховна божественост (divinitas), по-

средством която включва и християнския 

бог.32 В официалните документи на импе-

раторската манифестация доминират абст-

рактните философски представи за съпри-

частността на императора в божественото. 

На фона на това поведение съвсем 

естествено е и усилието му към 

толериране на местните култове. 

                                                           
31 Burckhardt 1853: 382. 
32 Drake 2000: 195. 
33 Eusebius, Vit. Const., I, 48. 

Поведението на Константин в 

церемониите по освещаването на 

наречения на негово име град демонстрира 

възкресяването на древни местни и 

определено нехристиянски традиции. Не 

остава съмнение, че формите на отдаване 

на почит към статуите на императора са 

чужди на всякакъв християнски контекст и 

внушават елементи на езически мистериен 

език. За това най-гръмко „говори“ 

премълчаването им от Евсевий! В същия 

контекст биха могли да бъдат „разчетени“ 

и сведенията за безкръвното жертво-

приношение в чест на Тюхе/Антуса, което 

Константин принесъл според 

„Пасхалната Хроника“ (p. 528 Dindorf) 

през 328 г., две години преди 

тържественото освещаване, а според Йоан 

Малала (13, p. 320) – през 330 г. по време 

на официалното освещаване на 

Константиновия град, ако това не е 

хронологическа грешка или повторение на 

ритуала. Почти без съмнение се допуска, 

че той отбелязал в Рим на 25 юли 315 г. 10-

годишнината (decennalia) от своето 

управление с молитви и безкръвни жертви 

въз основа на единственото свидетелство 

на Евсевий в биографията на Константин, 

според когото императорът „жертвопри-

несъл без огън и дим“.33 Мнозина 

изследвачи допускат34 въз основа на една 

бележка на Зосим в неговата „Нова 

история“ (3. 29. 5) подобна ситуация през 

юли 326 г., когато императорът се 

завърнал тържествено от Никомедия в 

Рим, за да отбележи vicenalia – 20-

годишнината от встъпването си на власт. В 

този контекст попада и отказът му (през 

312 г.?) да извърши традиционното 

кърваво жертвоприношение в Рим. Под 

34 Bardill 2012: 276ff. с лит.; вж. Alföldi 1948: 62 и 73 с 

бел.; 
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 влияние на манипулациите на Евсевий 

обичайно това поведение на императора се 

свързва с неговата ориентация към 

християнството. Но безкръвната жертва не 

е била присъща само на християнския култ 

през цялата Античност и има дълбоки 

корени назад във времето. Неоплатони-

ците, неопитагорейците и херметиците, 

които процъфтявали по същото време, 

следвали също безкръвни ритуали, 

наподобявайки идеите на античния 

орфизъм. Силното влияние на неопла-

тонизма през 4 в. стимулирало активно 

редуцирането на ритуалите, включващи 

кървави жертвоприно-шения.35  

Много е вероятно император 

Константин I да се е отдалечил в своята 

официална религиозна политика от Sol 

Invictus и да го е заменил постепенно с 

един по-абстрактен и амбивалентен 

соларен бог под влиянието на соларния 

монотеизъм и на соларните идеи, присъщи 

на неоплатонизма,36 под чието силно 

въздействие е бил той според античните 

сведения – особено в контекста на освеща-

ването на новооснования от него град. Х. 

Дрейк смята, че Евсевий описва религията 

на Константин в границите на Плато-

новата философия,37 което е най-верят-

ното допускане. 

Мистерийният език на ритуалите 

през пролетта на 330 г. е индиректно 

подсказан и от специфичните характе-

ристики на главните действащи фигури, 

инициирали и изиграли тези блестящи 

спектакли. Според разказа на Йоан 

Лидийски,38 наред със самия император, 

централно място в церемонията по 

освещаването на Константинопол имал 

                                                           
35 Porphyry, De abstinentia ab esu animalium, 2, 33–34; 2, 

42–43; Lenski 2012: 168; срв. Bradbury 1995: 331–356. 
36 Wallraff 2001: 259. 
37 Dreik 1976; вж. Dreik 2000 195, 204-205. 
38 Ioann. Lyd., De mensibus 4, 2, p. 52 Bekker. 

изтъкнатият софист и неоплатоник 

Сопатер от Апамея, ученик на Ямблих, 

изпълняващ ролята на telestes в мистичен 

ритуал (telesmata) заедно с „хиерофанта“39 

Претекстат. 

Созомен в своята „Historia Ecclesi-

astica“ (I, 5), Зосим в „Historia Nova“ (I, 

40), Евнапий от Сарди (347–414) във „Vitae 

sophistarum“, както и лексиконът „Суда“ 

(s.v. Σώπατρος) подчертават огромното 

влияние, което Сопатер е имал върху 

Константин.  

Евнапий, яростен противник на 

християнството (иницииран в Елев-

зинските мистерии от последния хиеро-

фант Несторий,40 той дори бил включен в 

колегията на Евмолпидите) и виден 

интелектуалец на 4 в., пространно разказва 

за авторитета на неоплатника Сопатер, 

особено почитан от императора. В своето 

жизнеописание на Сопатер във „Vitae 

sophistarum“ той твърди, че след смъртта 

на Ямблих учениците му поели в различни 

посоки. Сопатер, бидейки по-красноречив 

от останалите поради своята възвише-на 

природа и душевно величие не бил 

склонен да се обвързва с обикновени мъже 

и побързал да отиде в императорския двор, 

надявайки се да доминира и преобрази 

чрез аргументите си целта и политиката на 

Константин. Изглежда амбициите му били 

успешно реализирани. Мнението на 

философа било толкова ценено от 

императора, че той винаги стоял от 

дясната му страна – нещо нечувано и 

невиждано.41  

Созомен подчертава, че към онова 

време Сопатер бил смятан за най-учения 

мъж на Елада.42 Това предизвикало остри 

39 Т.е. иницииран в Елевзинските мистерии. 
40 Clinton 1974: 42 ff. 
41 Eunapios, Vitae sophistarum, 6.2.1–3. 
42 Historia Ecclesiastica, I, 5. 
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дворцови интриги. Евнапий разказва, че 

придворните избухнали в ревнива злоба, 

защото императорският двор бил 

превърнат в център за изучаване на 

философията. Тъй като Сопатер 

отклонявал вниманието на император 

Константин към философията (на 

неоплатонизма), придворните, начело с 

преторианския префект, християнинът 

Аблабий – ревнив и себичен човек – 

направили заговор и успeли да 

предизвикат смъртната присъда на 

Сопатер.43 Настъпилата скоро след екзе-

куцията на Сопатер смърт на императора 

(22 май 337 г.) била обяснявана с 

дълбокото разкаяние от несправе-

дливостта, с която се отнесъл към своя 

най-дълбоко почитан съветник и приятел. 

 Историята индикира ясно 

религиозно-философските пристрастия на 

императора, в които християнството не се 

e ползвало с по-голям толеранс за сметка 

на другите религиозни общности. 

Индиректно пристрастията на Константин 

към идеите на неоплатонизма се долавят и 

в подкрепата му за начинанията на 

привържениците на това религиозно-

философско направление. Известни са 

графитите на двама посетители в Долината 

на царете близо до Египетска Тива – на 

неоплатоника Питагор от Атина и 

факлоносеца (daduchus/δᾳδοῦχος) в 

Елевзинските мистерии Никагор, също 

последовател на неоплатонизма, в които те 

благодарят на императора за помощта му, 

благодарение на която осъществили 

своето поклонение през 326 г. в Долината 

                                                           
43 Eunapius, Vit. Soph. 6. 3. 1-6; O'Meara 2003: 112–115; 

вж. Fowden 1982: 33–55. 
44 Baillet 1920–1926: NN 1265 и 1889; Lee 2000: 88; 

Fowden 1987: 51–57. 
45 Zonaras 13. 3., 5–9 (III, 181 Dindorf). 
46 Cedren. I. 497 Bekker. 
47 Cod. Vatic. 191 f. 397r и др.; вж. Preger 1901a: 336–

342. 

на царете, недалеч от Египетската Тива.44 

Нещо повече! Датата на освещаването, т.е. 

на рождения ден на града, била избрана 

като благоприятна от самия Сопатер! 

Зонара в своята „Всемирна история“ (12 

в.)45 и Кедрин в „Световна хроника“ (11 

в.),46 няколко разпръснати в различни 

ръкописи бележки,47 както и Михаил 

Глика в 12 в. (4, p. 463), допълват 

ситуацията с уточнението, че някакъв 

астролог Валент48 направил хороскоп на 

града и той му предсказал 696 години49 

съществуване… Кедрин (в средата на 11 

в.) е по-пестелив на думи. 

Анализирайки в този контекст 

всички изворови свидетелства за религи-

озната политика на Константин I – особено 

след 324 г. – Мартин Валраф50 с право зак-

лючава, че „би било погрешно да се каже, 

че след 324 г. Константин напълно е отх-

върлил всяко позоваване на Слънчевия бог 

в политиката си. Напротив, профилът на 

новата столица на Босфора, който имал ви-

сока програмна стойност, показвал нов и 

48 Pingree 1977: 305–315. 
49 Magdalino 2003: 262 предполага, че е 666 – 

апокалиптичното число (Rev. 13. 16) – е било 

оригиналното изчисление на Валент, което не звучи 

убедително. 
50 Wallraff 2001: 265. 

Обр. 5. Форумът на Константин, Константинопол;  
реконструкция: Antoine Helbert 
https://www.byzantium1200.com/forum-c.html 
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 засилен интерес към слънчевите сим-

воли…“, вероятно провокирано от мест-

ния древен соларен култ. 

Всъщност мистериите около религи-

озно-политическото публично поведение 

на Константин до голяма степен се дължат 

на обстоятелството, че до нас сведенията 

на езическите автори почти не са достиг-

нали или са се схранили само оскъдни 

фрагменти, от които трудно може да се ре-

конструира алтернативната гледна точка 

на нехристиянските наблюдатели.  

Очевидно е, че след 324 г. и особено 

в церемониите по освещаването на назова-

ния на императора град през май 330 г. 

Константин е използвал демонстративно и 

преднамерено соларната символика, в ко-

ято късноантичните и средновековните ав-

тори разпознават един слънчев бог (но не 

непременно Sol Invictus), идентифициран 

от тях най-общо като Хелиос или Аполон, 

а християнските атори – дори като Иисус. 

Местното тракийско население на Бизан-

тион, обаче, го наричало Зевксипос, мис-

тичното име на Слънцето… 
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tine I the Great 
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D.Sc., PhD 
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Bulgarian Academy of Sciences 

 

(Abstract) 

 

The aim of the report is to present an 

analysis of the information from the 

early Byzantine authors on the pre-

Christian cult of Emperor Constantine 

I the Great, which precedes the chron-

ologically and typologically Christian 

cult of St. Constantine and Helena, but 

not without connection with him. His-

torical sources can be grouped into at 

least two groups organized around the 

events related to the inauguration of 

Constantinople in May 330, in which 

two remarkable ritual and cult centers 

stand out: 

 

1). The Constantine Forum: the con-

secration of the solar statue of Emperor 

Constantine at the newly constructed 

Constantine Forum on the famous 

porphyry column brought from Egyp-

tian Thebes, the day before or on the 

first day of the 40-day celebrations, ac-

companied by numerous additional 

ceremonies and rituals; 

 

2). Hippodrome: The ceremony of the 

Hippodrome on the first day of the 40-

day celebrations in which the gilded 

xoanon of Constantine, holding a small 

sculpture of Tyche on the city in his 

right hand, was carried in the "Helios 

Chariot". 

In the worship of the Emperor Constan-

tine I the Great three important reli-

gious ideas were intertwined as central: 

- Preserving and resurrecting the solar 

cult context in the architectural and ar-

tistic design of the new political centers 

of the Constantine’s city, inherited 

from the ancient Byzantium; 

- Reviving and incorporating the an-

cient mythological tradition of the 

founding Byzantium in the new context 

and traditions of Constantinople; 

- The specific role of Zeuxippus, the 

central solar deity of the Thracian pop-

ulation in the city identified with He-

lios / Zeus Helios/Zeus Hippios, in this 

religious-political context. 
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„Идеята е, че сухопътните балкан-

ски маршрути до Константинопол, а от-

там до Йерусалим, трябва да станат нов 

и важен европейски културно-истори-

чески маршрут. Не мисля само за Via 

Egnatia или via Diagonalis, а и за и двата 

пътя заедно, включително и за всички 

многобройни странични пътища, които 

са създадени за осигуряването на вът-

решно-локални връзки в различно време и 

по различни причини.“ 

Фабрицио Вани1 

 

 

 

Римската пътна система в провин-

циите Македония, Тракия и Родопe, чийто 

гръбнак са Via Egnatia и Via Diagonalis, се 

приема за сравнително добре изследвана и 

Велизар Велков и Василка Тъпкова-Заи-

мова я нанасят в „Карта на илирийските 

                                                           
1 Vanni, F.  Overland Balkan Routes in the Middle Ages 

(Summary, with a special focus on cultural-political 

implications). — Journal of the Year 14.1, 2006 

(http://www.centrostudiromei.eu/pdf/Overland%20Balkan%

20Routes.pdf). 

2 Велков, В., В. Тъпкова-Заимова. Римски 

пътеводители. — В: Латински извори за българската 

история. София, 1958. 

и тракийските провинции с означение на 

селищата и пътищата през IV-VI в.” (обр. 

1).2 Историко-географската ситуация 

обаче не изглежда достатъчно проучена 

именно по отношение на техните „стра-

нични“, в случая и през родопските пъ-

тища. Дори и в иначе добрия преглед на 

Сергей Торбатов например се чете: „Чрез 

теренни изследвания и въз основа на епиг-

рафски данни са установени два важни 

пътя с изходен пункт Филипопол. Пър-

вият от тях вземал приблизително южна 

посока, преминавал през централната 

част на Родопския масив и излизал на 

Егейско море (Маджаров 1988).3 Вторият 

път се е насочвал на югозапад към Нико-

полис ад Нестум, откъдето вероятно е 

имало алтернативни трасета към егейс-

кото крайбрежие (Делев, Попов 2002: 

157-158).4  

3  Маджаров, М. Римски път от Филипопол през 

Родопите за Егейско море. — Известия на музеите в 

Югоизточна България 14, 1988, 97-104.   
4  Делев, П., Хр. Попов. Античната пътна мрежа в 

района на Средна Места. — В: Копривлен. Спасителни 

археологически проучвания по пътя Гоце Делчев — 

Драма 1998-1999 г. 1. София, 2002, 154-159. 

http://www.centrostudiromei.eu/pdf/Overland%20Balkan%20Routes.pdf
http://www.centrostudiromei.eu/pdf/Overland%20Balkan%20Routes.pdf
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В литературата де факто се описват 

три презродопски пътя, които М. Маджа-

ров определя като „Централен, Източен и 

Западен през родопски път“, за да посочи, 

че „маркираните римски пътни трасета 

съвпадат с по-старите тракийски“, но 

именно през римската епоха се била поло-

жила здравата каменна настилка в тази 

планина. Той изработва и тяхна карта (обр. 

2) и посочва, че централният път е свър-

звал Philippopolis с Via Egnatia и по него 

на юг от Пловдив се е достигало до с. Брес-

товица, оттам трасето е поемало по посока 

Чурен – Тъмреш – Персенк – източно от 

Глухите камъни – покрай Смолян за днеш-

ната българо-гръцка граница. На свой ред 

и източният път бил започвал от Филипо-

пол, за да поемел към Куклен – Асеновград 

– Червен – Долнослав –Тополово и Топо-

ловски проход – Момин камък и на запад 

Лъки – Момчиловци – източно от Смолян 

и западно от Рудозем – Елидже – Циган-

ско градише и оттам за Абдера. М. Маджа-

ров посочва и още един  един път, който 

тръгвал на изток от с. Момчиловци към 

Давидово – южно от Перперик – Маджа-

рово – Тополова и преди Ефрем се разкло-

нявал (към Бурдипта и към Хадрианопол). 

Западният път пък бил започвал от разк-

лонението при Бесапара – Капитан Ди-

митриево – покрай Батак и Фотиново до 

Доспат – след това към Никополис ад 

Нестум при Гърмен и оттам на юг към Фи-

липи.5 Твърдението за само три пътища 

                                                           
5 Слабата проученост на презродопските пътища 

проличава и от „уики“ твърдението, че: „По няколко 

отклонения Виа Милитарис се е свързвал на юг с Виа 

Игнация, простиращ се от адриатическия бряг, през 

градовете на брега на Егейско море, до 

Константинопол. От изток на запад главни такива 

отклонения са били: от Одрин (Hadrianopolis) по 

долината на Марица (Hebrus) до Траянополис (Traianop-

olis) (дн. с. Траянуполи) на нейното устие; от Пловдив 

(Philippopolis) през Родопите (Чернатица и Персенк) до 

през Родопите се разминава не само с те-

ренните данни за новооткрити пътни тра-

сета, които от години фиксираме на терена 

с географа Антоний Ханджийски, но и с 

наличния картографски материал. Това 

добре личи в неизползваните от колегията 

австрийски карти на капитан фон Обшел-

виц на „Големите основни пътища“ от Яго-

дина за Константинопол (обр. 3) и от Бел-

град за Цариград (обр. 4). Там са нанесени 

и отбивките от диагоналния път към Родо-

пите, който са именувани „Rupeza Ge-

burge” и „Rupczos Geburge”. На нея „мес-

тата“ по трасетата са номерирани с чер-

вено мастило и добре се вижда, че пътните 

презродопски „отбивки“ от Диагоналния 

път са много повече от три, a поне част от 

тези презродопски пътища няма накъде 

другаде да са водели освен към Via 

Egnatia. Нещо повече – в досегашните из-

следвания те се проследяват от север на 

юг, но за да се схване римската междусе-

лищна пътна стратегия спрямо Родопите 

следва те да се проследят от юг на север, 

защото Via Egnatia е не само по-стария 

спрямо останалите обществени (магист-

рални) пътища, но и несъмнено е много 

по-значим и в политически, и във военен, 

и в икономически план. Преди да се нап-

рави това е важно да се разбере какви пъ-

тища са заварили римляните в Тракия. 
  

Филипи (Philippi) (дн. Кринидес) на Беломорието; от 

Бесапара (Bessapara) (дн. с. Синитово до Пазарджик) 

през Никополис ад Нестум (Nicopolis ad Nestum) 

(недалеч от Гоце Делчев) по долината на Места (Nestus) 

отново до Филипи...“   

(https://bg.wikipe-

dia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B0_%D0%9C%D0

%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0

%B8%D1%81). 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Виа_Игнация
https://bg.wikipedia.org/wiki/Виа_Игнация
https://bg.wikipedia.org/wiki/Егейско_море
https://bg.wikipedia.org/wiki/Константинопол
https://bg.wikipedia.org/wiki/Персенк_(хижа)
https://bg.wikipedia.org/wiki/Кринидес
https://bg.wikipedia.org/wiki/Беломорие
https://bg.wikipedia.org/wiki/Пазарджик
https://bg.wikipedia.org/wiki/Гоце_Делчев
https://bg.wikipedia.org/wiki/Виа_Милитарис
https://bg.wikipedia.org/wiki/Виа_Милитарис
https://bg.wikipedia.org/wiki/Виа_Милитарис
https://bg.wikipedia.org/wiki/Виа_Милитарис


 

62|  ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ТРАКАРТ 
 

Д-р Атанас ОРАЧЕВ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обр.  1. „Карта на илирийските и тра-

кийските провинции с означение на сели-

щата и пътищата през IV — VI в.” на  

В. Велков и В. Тъпкова-Заимова. 1958 г. 
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Обр.  2. Карта на „Римския път от Филипопол през Родопите за Егейско море“ на М. Маджаров. 1988 г. 
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Обр.  3. „Carte. Der Grossen 

Haupt-Straseen von Yagodin 

bis Constantinopel“ на Ото 

Фридрих фон Йобшелвиц 

(Военен архив Виена – ЦДА 

КМФ). 1720 г. 
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Обр.  4. Карта на „Пътя от Бел-

град за Цариград“ на Ото Фрид-

рих фон Йобшелвиц (Военен ар-

хив Виена – ЦДА КМФ). 1719 г. 
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Обр.  6. /5а-5б/ Скално изсечен път към източнородопското светилище „Перперек“.  

Снимка Антоний Ханджийски 

Обр.  5. /6а-6б/Скално изсечена свещена стълба път към източнородопското светилище „Беланташ“.   

Снимка: Антоний Ханджийски 
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Доримските пътища в Тракия. Една ла-

тинска поговорка (Aut inveniam viam, aut 

faciam – Или намери пътя, или го прока-

рай) илюстрира не само военноадминист-

ративния подход на римляните при про-

винциалното устройство на нови терито-

рии в рамките на Pax Romana (Римски 

мир), но подсказва и как се появяват пър-

вите пътища. Те са представлявали пътеки 

на животни към водоизточниците, които 

хората усвояват и разширяват.6 Добре из-

вестно е било и 2400 километровото трасе  

на „най-ранния дълъг път“: той започва да 

се изгражда някъде около средата на III 

хил. пр. Хр., за да свърже Персийския за-

лив със Средиземноморието. За него знае 

и Херодот, който в своята „История“ е за-

писал, че разстоянието от Суза до Ефес се 

е вземало пеша за 93 дни, а конните весто-

носци са го изминавали за 20 дни. Описани 

са и търговските пътища от Месопотамия 

за Анатолия (дн. Анадола в Мала Азия), 

които започват да функционират още от 

IV-III хил пр. Хр. насетне. Тяхното устрой-

ване безспорно се е дължало на развилата 

се търговията с метали.7 

На свой ред за Централна и Източна 

Европа се приема, че някъде около средата 

на II хил. пр. Хр. пътищата са били обеди-

нени в своеобразна „търговска мрежа“, по 

която древните балти са получавали срещу 

своя кехлибар бронз и злато.8 Тя е назова-

вана „Кехлибарени пътища“ или „Големия 

                                                           
6  J. Snead, C. Erickson, W. Darling (Eds.) Landscapes of 

Movement: Paths, Trails, and Roads in Anthropological Per-

spective. Philadelphia, 2009) 

7  Massa, M. Networks before Empires: cultural transfers in 

west and central Anatolia during the Early Bronze Age. Ox-

ford, 2016. 

8  Гимбутас, М. Балты. Люди янтарного моря. Москва, 

2004. 

9  Костяшова, З. (ред.) Торговые пути янтаря. Trade 

routes of amber. Калининград, 2011. 

10 Звягин, Ю. Путь из варяг в греки. Тысячелетняя 

загадка истории. Москва, 2009. 

кехлибарен път“, като за доримската епоха 

се описват три негови главни трасета:9 

— от Хамбург през Пасау на р. Дунав и 

прохода Бренер до Венеция;  

— от Самланд през Моравия до Аквилея; 

— от Прибалтика покрай реките Вистула, 

Серет, Прут, Буг и Днепър за Черномори-

ето, Балканите и Елада.  

Последният път е бил „морско-

речно-сухоземен“, известен е и като „из 

варя́г в гре́ки“, описан е в дискусионната 

руска „Повѣсть врємѧнныхъ лѣтъ“ и е 

функционирал докъм XII в. сл. Хр., когато 

се премества на запад.10 

Някои изследователи се съмняват в  

постоянното функциониране на тази 

„транзитна търговска магистрала“, без да 

отричат възможността през хилядолетията 

да са плавали и да са влачели плавателните 

съдове.11 

Напоследък бяха описани и трасе-

тата в Прикарпатието,12 а древните дорим-

ски пътища през Стара планина, Родопите 

и Странджа все още не са изследвани и не 

са систематизирани на нужното научно 

равнище. Посочват се и маршрутите, по 

които е била извършена неолитизацията на 

Балканите през последните столетия на 

VII хил. пр. Хр. 13 Както показаха послед-

ните проучвания, те са поемали от Мра-

морноморието на север и запад, а от там на 

север покрай големите реки, за да прехвър-

лят р. Дунав и да достигнат Карпатите.14 

11 Никитин, А. Основания русской истории: 

Мифологемы и факты. Москва, 2001. 

12 Kadrow, Sl. Trans Carpathian Contacts in the Neolithic 

and the Early Bronze Age. In: Settlement, Communication 

and Exchange around the Western Carpathians. Oxford 

2014,  13-26 (https://www.academia.edu/11826310/). 

13 Николов. В. Проблемът на централнобалканските 

миграционни пътища през ранния неолит. – 

Интердисциплинарни изследвания 17, 1990, 9-24. 

14  Krauß, R. (ed.) New Research in the Appearance of the 

Neolithic between Northwest Anatolia and the Carpathian 

Basin. Halle-Salle, 2011. 

https://www.academia.edu/11826310/
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В българските земи – при развити-

ето на донесените от Анатолия първи ци-

вилизационни модели от последните сто-

летия на VII хил. пр. Хр. насетне, се обосо-

бяват три типа селища и са били налице 

пътища между тях. Показателно около 

първия тип (големите селищни могили в 

Маричината низина) се развиват и по-

малки от втория (резидентен) тип.15 Пос-

ледните могат да се определят като пър-

вите села на отседнали земеделци в Ев-

ропа. Третият тип пък се появява в плани-

ните и тук ще си позволя да определя част 

от тях като колибарски махали, макар да 

бяха проучени и пещерни заселища като 

онова в Ягодинската пещера.16 Пещерите 

обаче изглежда са били обитавани само 

през зимата и – както показаха последните 

археологически проучвания в Родопите, 

през VI – V хил. пр. Хр. тук също се появя-

ват плоски селищни могили, като такива се 

устройват повсеместно и в Северна Бълга-

рия. Това всъщност са първите ското-

въдно-земеделски села и до тях също са 

водели пътища. В Източните Родопи по 

правило те са минавали в близост с голе-

мите скални светилища: те със сигурност 

се устройват още през втората половина на 

V хил. пр. Хр.17 До самите светилища пък 

водят изсичани в скалата пътища (обр.5). 

Някои от тях представят и най-ранните из-

вестни на науката „Свещени стълби“ 

(обр.6).  

През V хил. пр. Хр. към унаследе-

ните от неолитното население територии, 

които започват да се облагородяват от VII 

хил. пр. Хр. насетне, се прибавят нови. Те 

                                                           
15 Тодорова, Х. Каменно-медната епоха в България. 

София, 1986. 

16 Аврамова, М. Ягодинская пещера в Центральных 

Родопах. - Studia Praehistorica 11-12, 1992, 240-247. 

17 Raduncheva, A. Prehistoric Rock Sanctuaries in the Eastern 

Rhodopes and Some Other Mountain Regions in Bulgaria. – In: Ge-

oarcheology and Archeomineralogy. Sofia, 178-182. 

плътно покриват Тракийската и Дунавс-

ката равнини, Западното Черноморие и 

благодатните райони в планините.  

Големите селищни могили в Гор-

нотракийската низина – като Берекетската, 

Карановската, Юнаците и други, се опре-

делят от изследователите като „протоград-

ски” и дори  „градски структури”, защото 

били ръководели живота на пръснатите 

около тях по-малки резидентни селища.18 

Появата на металургията през втората по-

ловина на V хил. пр. Хр. пък води до поя-

вата на пътища от тракийските равнини 

към планинските и полупланинските 

рудни находища. Те обаче се предхождат 

от един друг вид специфичните пътища, 

които пръв описва Димитър Яранов в тре-

тата част на своето изследване „Средизем-

номорските земи“.19 

Големият български учен добре по-

сочва тясното преплитане на средиземно-

морски със „средноевропейски земи“, ко-

ето оказва влияние върху развитието на 

Балканите най-напред не на търговските, а 

на скотовъдните пътища. Това става въз-

можно, защото средиземноморските земи 

се отличават с наличността на пасища, ко-

ито са зелени през зимата и тъй като снеж-

ната покривка тук  е много рядко явление, 

са напълно достъпни за използване на до-

битъка през този сезон. Средноевропейс-

ките земи (в климатично-географския сми-

съл на термина) пък се характеризират с 

наличността на пасища, които са зелени 

през лятото и само тогава могат да се из-

ползват от добитъка. Когато зимезелените 

и летезелените пасища са близо едно до 

18 Радунчева, А. Късноенеолитното общество в 

българските земи. София, 1999. 

19 Годишник на Софийския университет, Историко-

филологически факултет 37, 1941. 

http://mgu.bg/geoarchmin/naterials/36Raduncheva.pdf
http://mgu.bg/geoarchmin/naterials/36Raduncheva.pdf
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друго няма нищо по-нормално още в древ-

ността те да се използват рационално и да 

се появи отгонното скотовъдство. При 

този скотовъден модел стадата се откарват 

през зимата в средиземноморските па-

сища, а през лятото се отвеждат да пасат 

по средноевропейските – сиреч по висо-

копланинските пасища. Рационалното 

ползване на тези природни дадености е 

възможно тогава, когато всяка година на 

два пъти и в противоположни посоки пас-

тирите се придвижват със своите многохи-

лядни овчи стада. Сезонните пастирски 

придвижвания са били типични за всички 

земи, които се намират от двете страни на 

границата между средиземноморските и 

средноевропейските земи и са се извърш-

вали навсякъде, където тази граница не е 

същевременно не ставала и политическа 

такава. Днешните южни граници на Бълга-

рия с Турция и Гърция фактически са раз-

късали хилядолетни естествено обособили 

се и историко-географски области. Пре-

секли са и хилядолетни пътища, които спе-

циално в Родопите престават да съществу-

ват едва след Втората световна война. 

Тъкмо скотовъдните трасета ведно с раз-

витието на първия цивилизационен ското-

въдно-земеделски модел в българските 

земи през неолитната и най-вече през ене-

олитната (каменно-медната) епоха водят 

до появата и на пътищата. Чак до римското 

покоряване на Балканите те се развиват в 

посока север-юг и обратно. И римляните 

обаче използват заварените скотовъдни 

пътища, за да изградят върху тях  своите 

трасета през Стара планина, Странджа и 

Родопите. Долу-горе същото, както добре 

показа D. French, още преди римляните 

вече са били сторили персите в Мала 

Азия.20  

                                                           
20  French, D. Pre- and early-Roman roads of Asia Minor: 

the Persian Royal road. – Iran 36, 1998, 15-43. 

На Балканите през хилядолетията 

овчарите от Източна Стара планина и 

Странджа са поемали на юг през есента, за 

да отидат в равнината покрай Мраморно 

море – напролет са извървявали обратния 

път. Пастирите от Централна и Западна 

Стара планина, Родопите, Рила и Пирин 

пък са слизали в зимезелените пасища на 

Беломорска Тракия. Овчарите от Котленс-

кия Балкан пък са прокарали скотовъдни 

трасета и към Добруджа. За сравнение: 

стадата от Шар и другите високи планини 

на Западна Македония са се спускали в 

Мъгленското, Гевгелийското, Струмиш-

кото и Солунското полета, от Пинд пък са 

презимували в Тесалия, ония от Източно-

албанските планини – в Музакията, а от 

Динарските планини – в Далмация. 

На Балканите овчарите са се прид-

вижвали само със стадата си, като семейс-

твата им са оставали в постоянните зимни 

къшли. Така в Стара планина, в Родопите 

и в Странджа още в праисторическите вре-

мена се изграждат множество села и коли-

барски махали от които на юг са поемали 

скотовъдни пътища. Изобщо пастирството 

на Балканите, и по-специално в Тракия, от-

рано се специализира и влиза в сравни-

телно добри контакти със земеделците в 

равнините, като традиционният конфликт 

скотовъди-земеделци тук значително се 

смекчава – особено след регулиращите 

функции на римското законодателство. 

Тук следва да се има предвид, че многове-

ковния антагонизмът скотовъд – отседнал 

земеделец не е случаен и се е дължал на 

редица обективни причини. Сред тези при-

чини се откроява най-напред разликата в 

психологията на скотовъди и отседнали зе-

меделци – психология, която е в тясна 
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връзка с техния начин на живот и отноше-

ние към заобикалящия свят. Номадът е по-

експанзивен и по-годен да се пригажда 

към околната среда, но пък може да се ха-

рактеризира и с твърде свободното си от-

ношение към към онова, което се определя 

като „частна собственост”. Нерядко цели 

стада и грамадни пасища са били собстве-

ност не на отделни лица или семейства, а 

на големи родове и дори на цели племена. 

Оттук идва и по-фриволното отношение 

на балканските пастири към частната соб-

ственост при сравнение с отседналите зе-

меделци. 

Точно обратното е при отседналото 

земеделско население на Балканите. Тук 

чувството за частна или общинска собст-

веност отрано е било силно изострено. Не 

само в едновремешните български земи 

(Мизия, Тракия, Македония и Моравско), 

но навсякъде по света земеделският стопа-

нин е бил готов на всичко, щом стане въп-

рос за земя. Същевременно отседналият 

земеделец е имал много по-ограничен пог-

лед върху света. По правило той рядко е 

напускал своята община (освен по време 

на война) и разбираемо е бил много по-

консервативен. Досегът на тези два раз-

лични бита и светогледа – пастирски и от-

седнал земеделски на Балканите, на които 

отговарят и различни психологии, често е 

водел до конфликти. Понякога те имат 

съдбоносно значение за целия по-нататъ-

шен развой на всичко и всички на полуос-

трова, но конфликтите (и заради ланд-

шафтните тракийски характеристики и 

специфика на стопанските модели) са ня-

мали онзи характер, който се проявява при 

типични номади и отседнали земеделци. 

Тези конфликти са били свързани не с 

какво да е, а тъкмо със скотовъдните пъ-

тища. Ето как обяснява нещата Д. Яранов: 

„Най-честите случаи на триения се явя-

ват във връзка с преселванията, редовни 

сезонни или нередовни, на пастирите. 

Прекарването на огромни стада от де-

сетки хиляди глави дребен добитък през 

една обработена земя не е въпрос много 

лесен. Когато засадените с културни рас-

тения области могат да се преминат за 

един ден, работата е все още лесна. Но ко-

гато огромните стада трябва да прено-

щуват и да се нахранят на такова място, 

тогава вече това пренощуване и нахран-

ване е тежка задача. Тя е сравнително по-

лека в места, в които се сеят зърнени 

храни. В такива области наесен самите 

стопани на нивите плащат за преспива-

нето на стадата върху стърнищата, за 

да бъдат наторени. Такъв е най-често 

случаят в Балканския полуостров. Когато 

обаче вместо ниви се намират градини, 

работата е много по-тежка. Тя се услож-

нява още поради това, че людете, които 

идват във всички тези случаи в допир, са 

съвсем непознати едни на други. За избяг-

ване на постоянно възникващите разпра-

вии в Италия през средните векове се при-

бягва към регламентиране на сезонните 

преселвания, които е трябвало да се из-

вършват по точно определен начин, в оп-

ределено време и по едни и същи, предназ-

начени нарочно за целта пътища, извес-

тни с името tratture, т. е. място, през ко-

ето се минава. Това са широки до 100-150 

м добре отъпкани ивици земя, които во-

дят от зимните към летните пасища, от 

низините към планините, като използват 

плоските и разлати гърбища на напреч-

ните ридове...“ 

Тук следва да се добави, че тъкмо 

развитието на орното земеделие след 50-те 

години на миналия век унищожава не само 

значима част от пасищата, но заличава и 

следите на много скотовъдни и римски пъ-

тища в равнините. Тук там техните трасета 

могат да се установят в малкото оцелели 

горски площи. В планините обаче значима 
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част от тях и днес личат добре на терена и 

тези пътища тепърва има да се засичат и 

проучват на терена. Тук са важни и край-

пътните водоеми, където стадата са спи-

рали, за да пладнуват или да пренощуват, 

както и бродовете, по които са се преси-

чали големите реки. 

Значението на пътищата на азиатс-

ките отгонни скотовъди за бъдещите 

„медни, нефритови и копринени“ трасета 

открои американския археолог Майкъл 

Фрачети.21 На Балканите обаче развитието 

на скотовъдните пътища се дължи на мед-

ната металургия, която се появява и раз-

вива през втората половина на V хил. пр. 

Хр. и води трансформацията на част от 

„овчите трасета“ в търговски и рударски 

пътища. По правило те влизат и в римската 

пътна система като междуселищни или 

частни пътища, чиито следи се долавят 

много добре на терена (обр. 7-8). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Frachetti, M. Pastoralist Landscapes and Social Interac-

tion in Bronze Age Eurasia. Berkley, 2008. 

22 Виж за тях огледа на Westbrook, R. The Nature and 

Origins of the Twelve Tables. – Zeitschrift der Savigny-Stif-

tung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 105.1, 

1988, 74-121, а текста у Goodwin, Fr. The XII Tables. Lon-

don, 1886. 

23 Leg.duo.tab. 7.6: „Viae latitudo ex lege XII tabularum in 

porrectum octo pedes habet, in anfractum, id est ubi flexum 

est, sedecim“(текстът се възстановява по Gaius, Dig. 
8.3.8). 

Римска пътна система. „Всички пътища 

водят към Рим“ е фраза, която реално от-

разява същността на римската пътна сис-

тема. Във всички изследвания винаги се 

подчертава не само военното, но и нейното 

голямо цивилизационно значение и за-

щото тя обхваща поетапно всички римски 

провинции.  

В нейната основа стои идеята, че 

след като се излезе от Рим по някои от об-

ществените пътища и се достигне до пър-

вия военен, да се поеме по другите гра-

нични, които също са via militares, да се 

обиколи по тях цялата империя и най-нак-

рая отново да се стигне до столицата. Пър-

вите законодателни мерки относно пъти-

щата се откриват в Leges duodecim 

tabularum (Законите на XII таблици), 

който е обнародван през 450–451 г. пр. 

Хр.22 Там се постановява, че широчината 

на пътя трябва да бъде 8 стъпки (2,45 м), а  

на завоите – 16 стъпки (4,9 м),23 а собстве-

ниците на крайпътните земи са се задължа-

вали да се грижат за пътя.24 Решаваща 

крачка за изграждането на всеобхватна 

пътна мрежа планира Гай Юлий Цезар, а 

имперската пътна система започва при Ок-

тавиан Август.25 Той поверява това ма-

щабно дело на Марк Агрипа, а нейното 

строителство върви ръка за ръка с воен-

ната реформа. Следващият етап се дължи 

24Първите „правилни“ пътища се строят изцяло за 

военни цели: тъкмо такъв е прословутия Апиев път (Via 

Appia). Тази военна магистрала е прокарана от Рим за 

Капуа през 312 г. пр. Хр. при цензора Апий Клавдий 

Слепия (Appius Claudius Caecus), но чрез нея всъщност 

стават възможни връзките по море с Елада, Мала Азия 

и Египет – виж прегледа на R. Laurence. The roads of Ro-

man Italy: mobility and cultural change. London-New York, 
1999. 
25Орачев, Ат. Бащите на европейската политика. Со-

фия (под печат) 
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на преустройствената програма на Диок-

лециан,26 която предвижда да се възстано-

вят старите пътища и да се прокарват нови 

трасета, за които свидетелства и римската 

пътна карта Tabula Peutingeriana. Нейната 

последна публикация дължим на Е. Вебер, 

който доказа, че в архетипа са били напра-

вени корекции по време на Първата тет-

рархия или някъде по-късно през IV век.27 

Тези корекции се дължат тъкмо на предп-

риетото мащабно възстановяване на път-

ната система и изграждането на нови тра-

сета, които се дължат и на новата римска 

бойна тактика. И в новосъздадения диоцез 

Thracia са прокарани нови пътища или са 

започнали ремонтите на старите, което се 

е наложило и заради тяхното занемаря-

ване, и поради проявилите се земетръсни 

поредици, както и заради последиците от 

извънредните валежи през втората четвърт 

на III век.28 

Прокарването на системата от рим-

ски „шосета“ – наред с изграждането на 

премислена мрежа от пристанищни съоръ-

жения, е забележително. Специално за 

Балканите тя още не е достигната – осо-

бено по отношение на вертикалните (юг-

север) трасета. Изчисленията на обществе-

ната пътна мрежа, която е описана в „Пъ-

теводителя на Антонин Август“ 

(Itinerarium Antonini Augusti) показва, че 

някъде в началото на III век тя е била с дъл-

жина 53 000 римски мили или общо над 88 

000 км, които са свързвали 372 селища. 

При Диоклециан тя бива допълнително 

                                                           
26 Орачев, Ат. Диоклециан и спасяването на римския 

цивилизационен модел. София, 2018, 196 сл. 

27 Weber, E. Tabula Peutingeriana. Cod. Vindobonensis 

324 (Komentar). Graz, 1976, 21-22. 

28 Орачев, Ат. Диоклециан...,  

29 Макар да е прието, че римляните наследяват своите 

пътни строителни умения от етруските, Исидор 

Севилски заявява, че специално за Via munita те дължат 

уменията си на пунийците (картагенците). 

разширена и защото са прокарани нови пъ-

тища, като редица провинциални междусе-

лищни пътища сега придобиват и военно 

значение. В зависимост от използваните 

материали и строителна методика те се 

разделят на:  

– Via terrena: теренен равнинен път, който 

е утъпкан от животни, хора или техни 

транспортни средства; 

– Via glarea (glareata): път, чийто повърх-

ностен пласт е застлан с ремъчни камъни 

(чакъл) в извънградските територии. Така 

се наричат и повдигнатите над пътя стра-

нични пешеходни пътеки; 

– Via munita: стандартен път, който е па-

виран с правоъгълни каменни блокове или 

с многоъгълни блокове от лава.29 

Сикул Флак (Siculus Flacus) разгра-

ничава обществени (viae publicae), про-

винциални (viae vicinales) и частни пътища 

(viae privatae),30 а тяхната правна регла-

ментация по време на Северите прави До-

миций Улпиан (Gnaeus Domitius Annius 

Ulpianus).31 Той узаконява три основни 

типа:32 Решаваща крачка за изграждането 

на всеобхватна пътна мрежа планира Гай 

Юлий Цезар, а имперската пътна система 

започва при Октавиан Аугуст.33 

1. Viae publicae, consulares, praetoriae 

или militares са обществените пътища, за 

които са се полагали най-големите грижи. 

Тук попадат трасетата между големите 

градове, граничните и т. нар. диагонални 

пътища, които достигат на ширина до 12 м. 

Те са се строели с държавни пари и ги е 

30 В De condicionibus agrorum, De divisis et assignatis и De 

quaestoriis agris (http://www.intratext.com/Catalogo/Autori/AUT147.HTM). 

31Виж Honoré, T. Ulpian: pioneer of human rights. Oxford, 

1982.  

32 Срв. Heinz, W. Reisewege der Antike. Unterwegs im Rö-

mischen Reich. Stuttgart, 2003, 22. 

33 Орачев, Ат. Бащите на европейската политика. 

София (под печат). 

http://www.intratext.com/Catalogo/Autori/AUT147.HTM
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контролирал специален чиновник – curator 

viarum. 
2. Viae vicinales са междуселищните пъ-

тища, които се отделят от Viae publicae. Те 

са се строели от градските управи с дър-

жавни кредити и с по-малки размери – 

средно около 4-5 м. 

3. Viae privatae, rusticae, glareae или 

agrariae са частни пътища, които са во-

дели от римските латифундии и вили до 

Viae vicinales. Те са се строели от съответ-

ния собственик на имението и са били най-

малки (от 2,5 до 4 м). Частни пътища са се 

изграждали и до рудниците. Често те са се 

изграждали само от два слоя – опорен и по-

върхностен, като са познати и трасета само 

от трамбован чакъл или пръст. 

Средният дневен преход е достигал 

40 км на ден (за войниците до 45 км), а пъ-

туването по пътищата е било улеснено от 

милиарните колони. Те са се издигали до 3 

м височина, понякога са тежали няколко 

тона и върху тях се е изписвало името на 

онзи император, който е разпоредил стро-

ежа на пътя и мостовете. Отбелязва се и 

разстоянието до най-близкия град, грани-

цата или столицата на дадената провин-

ция. Така генералите са могли много добре 

да планират и да прехвърлят навреме 

бойни части, за да може армията да се съ-

бере на нужното място в точния ден и дори 

час. На свой ред и пътникът е могъл добре 

да се ориентира, а и да пътува удобно, за-

щото покрай римските пътища равно-

мерно са били разполагани съответни 

станции – мутации и мансии.34 

                                                           
34 Виж прегледа на Heinz, W. Reisewege der Antike... 

35 Орачев, Ат. Диоклециан..., 203 с пос.лит. 

36 Karivieri, А. Creating Contacts: Trade and Exchange 

along the Via Egnatia from the Roman to the Early Byzantine 

Period. – Bollettino di Archeologia on line, Volume speciale 
C (C11) 3, 2010, 15-22 (https://www.academia.edu/1625172/). 

Пътната и пристанищната система винаги 

са имали и имат решаващо стопанско зна-

чение. „Едиктът за цените“ позволява да се 

установи съотношението на разходите при 

различните видове транспорт. Най-евтин 

(и предпочитан) е бил превозът на стоки 

по море.35 Речното транспортиране е изли-

зало 6 пъти, а сухопътното – 60 пъти по-

скъпо. И оттук идва изключителното вни-

мание, което се е отдавало на морските 

пристанища и изграждането на пътищата 

до тях. Това засега беше добре посочено в 

изследването за търговията и обмена пок-

рай Via Egnatia през римския, раннохрис-

тиянския и ромейския (византийския) пе-

риоди.36 Тя не секва и по време на Осман-

ската империя.37  
 

Беломорските трасета на Via Egnatia. 

Пътят на Егнаций (Via Egnatia, Εγνατία 

Οδός) е първата римска магистрала нa  

Балканите, която се прокарва скоро след 

покоряването на Македония през 148 гр. 

пр. Хр. Строителството на този военен път 

започва през 145 г. пр. Хр. (една година 

след прогласяването на провинция Маке-

дония) и продължава до 110 г. пр. Хр. Не-

говата цел е да продължи Via Appia, която 

вече е извела Рим на Адриатическо море: 

сега за римляните първостепенна задача 

става необходимостта да се прокара трасе 

на изток, което да достигне Егейско море 

и оттам да осъществи стратегическата пе-

шеходна връзка (in pedibus) с Мала Азия.38 

В резултат от адриатическите градове 

Епидамн (Ἐπίδαμνος) − Дюрахио (Δυρράχιο 

/Dyrrhachium, дн. Дуръс/Драч в Албания, 

който е именуван на двама илирийски 

37  Heywood, C., El. Zachariadou. The Via Egnatia in the 

Ottoman Period: The Menzilhānes of the Ṣol Ḳol in the Late 

17th/Early 18th Century. Rethymnon, 1996. 
38 Walbank, Fr. Via illa nostra militaris...: Some Thoughts 

on the Via Egnatia. – I n: Select Papers: Studies in Greek and 

Roman History and Historiography. Cambridge, 1985, 193–

209. 

https://www.academia.edu/1625172/
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царе) и Аполония Илирийска (дн. на 10 

към от устието на р. Вьоса в Южна Алба-

ния) излизат две трасета, които се срещат 

при Clodiana. Оттук пътят поема през ал-

банските и македонските планини към Те-

салоники (българското Солун). Оттам пок-

рай Беломорското крайбрежие той достига 

Апри, откъдето се насочва към Тракийски 

Херсон, за да пресече Дарданелите при 

Сестос (Σηστός, дн. Bigalı Kalesi) и от 

Абидос (Ἄβυδος, на нос Nagara burnu, на  5 

км от Чанаккале) да навлезе в Азия.39 За 

него пишат много антични автори, вклю-

чително и Полибий, който го описва в сво-

ята „Всеобща история“. От там заимства 

географът Страбо на две места в своята 

„География“, чийто текст Валери Русинов 

преведе така (Страбон 7.7.4): „От Аполо-

ния до Македония се пътува по Егнациевия 

път, на изток; той е измерен с римски 

мили и [e] белязан с колони чак до Кипсела 

и реката Хеброс [Марица] – разстояние 

от петстотин тридесет и пет мили [1 

миля в равна на 1480 м]. Ако човек прес-

метне, както го правят повечето, това 

ще да е четири хиляди двеста и осемдесет 

стадия, но ако смяташ като Полибий, 

който добавя два плетъра, което е една 

трета стадий към всеки осем стадия, 

трябва да се добавят сто седемдесет и 

осем стадия [1 стадий в случая е равен на 

185 м] – третината от броя на милите. И 

се получава така, че пътниците от Апо-

лония [Илирийска] и от Епидамн [Дурас] 

се срещат на равно разстояние от двете 

места на същия път. Прочие, макар пъ-

тят като цяло да се нарича Егнациевия 

път, първата му част се нарича Пътя до 

Кандавия, илирийска планина, и минава 

през Лихнидос, град, и Пюлон, място на 

                                                           
39  Виж напр. прегледа на Yannis, L. Via Egnatia after 

Egnatius: Imperial Policy and Inter-regional Contacts. - 

Mediterranean Historical Review 22.2, 2007, 273–293. 

пътя, което бележи границата между 

илирийската земя и Македония. От Пю-

лон пътят продължава до Барнунт през 

Хераклея и земята на линкестите и на 

еордите до Едеса и Пела чак до Тесалони-

кея; а дължината на този път, според По-

либий, е двеста шестдесет и седем 

[мили]. Тъй че като пътуваш по този път 

от района на Епидамн и Аполония, от дяс-

ната ти страна са епиротските племена, 

чиито крайбрежия се мият от Сицилийс-

кото море и достигат до Амбракийския 

залив, а от ляво са планините на Илирия, 

които вече описах подробно, и тези пле-

мена, които живеят покрай тях и дости-

гат до Македония и земята на пеоните. 

След това, като се започне от Амбракийс-

кия залив [по името на град Ἀμπρακία в 

Южен Епир на Йонийско море] всички ра-

йони, които един след друг клонят на из-

ток и се простират успоредно на Пелопо-

нес са част от Елада... Но районите, ко-

ито се простират от началото на маке-

донските и на пеонските планини до ре-

ката Стрюмон [Струма] са обитавани от 

македоните, пеоните и някои планински 

траки; докато районите отвъд Стрю-

мон, протягащи се до устието на Понта 

и Хемус са изцяло тракийски, освен крайб-

режието. Крайбрежието е населено от 

елини, като някои са на Пропонтида 

[Мраморно море], други на Хелеспонта 

[Дарданелите] и Залива на Мелас [дн. Са-

рос], а други на Егея. Егейското море мие 

Елада от две страни: първо, страната, 

която е обърната на изток и се протяга 

от Сунион, на север до Термейския залив и 

Тесалоникея, македонски град, който в 

днешно време е по-населен от всички ос-

танали; и второ, страната обърната на 
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юг, имам предвид македонската земя, про-

тягаща се от Тесалоникея до Стрюмон. 

Някои обаче приписват на Македония и зе-

мята, простираща се от Стрюмон чак до 

реката Нестос [Места], тъй като Филип 

[II Македонски – 359-336 г. пр. Хр.] дотол-

кова се е интересувал от тези райони, че 

си ги е присвоил, и тъй като уредил много 

голям добив от мините и други естест-

вени източници от тази земя... 

От Перинт до Бизантион разстоянието е 

630 стадия... а цялото разстояние от Йо-

нийския залив при Аполония до Бизантион 

е 7320 стадия, като Полибий добавя още 

180 стадия, понеже смята една миля за 

осем и 1/3 стадия“ (Strabo, Epitom. 7.56). 

Страбо посочва името на про-кон-

сула Гней Егнаций (Gnaeus Egnatius), 

който е бил и главен инженер на проекта.40 

Съпоставката на данните на „Пътеводи-

теля на Антонин“ (Itinerarium provinciarum 

Antonini Augusti), „Певтинеговата карта“ 

(Тabula Peutingeriana) и „Бурдигалския пъ-

теводител (Irinerarium Burdigalensis или 

Hierosolymitanum) позволяват да се уста-

нови, че първоначалното трасе е достигало 

до Апри, за да поеме оттам към Тракийски 

Херсон. По времето на Константин I Ве-

лики се прокарва обще-ствената пътна от-

сечка за новата столица на империята Кон-

стантинопол и се приема, че общата дъл-

жина на пътя е възлизала на 746 мили, си-

реч ок. 1120 км, което не е точно така. 

Всъщност не само Одрин, но ред 

други градове от тази таблица не са били 

разположени на Егнациевия път, а встрани 

                                                           
40 Brennan, T. The Praetorship in the Roman Republic. 2. 

Охford, 2000. 

41 Kollaros, G. et all. Via Egnatia: A Modern Engineering 

Approach to an Ancient Highway. – In: The Engineering Ge-

ology of Ancient Works. Monuments and Historical Sites 3. 

Rotterdam, 1988, 1705-1713.  
42 Votýpka-Pecha, J., L. Vidman. Via Egnatia mezi El-

basanem a Ohridskim jezerem. – Listy Filologické-FPh 82.2, 

1959, 187-196. 

от него и до тях са водели чрез пътни от-

бивки обществени пътища до големите 

градове или стари трасета, които нерядко 

са обърквали и объркват изследователите. 

Много стари провинциални (междусе-

лищни пътища) след административната 

реформа на Диоклециан стават обще-

ствени, защото водят към новите столици 

на провинциите в новосформираните дио-

цези Тракия и Мизия. Несигурни са и не-

малка част локализациите. 

Градежът на пътя (в сравнение Via 

Appia) е представлявал доста сложна ин-

женерна задача.41 Първата от тях предс-

тавя Охридското езеро, което пътят заоби-

каля от неговата северна страна.42 Втората 

са били планинските проходи, а третата – 

следващите доста заблатени котловини и 

долини. В Солунската равнина пътят вече 

е поемал по открити тракийски земи (един-

ствената трудност са били хълмистите те-

рени в днешните източни части на Тесало-

ники). От тук насетне – като се изключат 

някои заблатени територии между Солун и 

Кавала,43 градежът на трасето става по-ле-

сен и понеже по правило върви сравни-

телно далеч от крайбрежието. То е било 

построено така, че първият известен ни не-

гов голям ремонт предприема едва имп. 

Траян (98-117) в навечерието на войната с 

партите.44 Все пак следва да се има пред-

вид, е районът е по-земетръсен в сравне-

ние с другите тракийски земи, което е во-

дело и до по-чести ремонти – особено през 

III в. сл. Хр. Тогава 50-годишното занема-

43 Xeidakis, G., E. Varagouli. Design and Construction of 

Roman Roads: The Case of Via Egnatia in the Aegean 

Thrace, Northern Greece. – Environmental & Engineering 

Geoscience 3.1, 1997, 123-132 

44 Collart, P. Une réfection de la “Via Egnatia” sous Trajan. 

– Bulletin de Correspondance Hellénique 59.1, 1935, 395-415. 
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ряване на пътищата и изобщо на строител-

ството по време на „войнишките импера-

тори“ се съчетава със земетръсни поре-

дици и мащабни наводнения, които бук-

вално разрушават и отнасят големи учас-

тъци на Via Egnatia. Ето защо от имп. Ди-

оклециан насетне стартират не само ре-

монти, но в блатистите земи и в податли-

вите на свлачищно-срутищни процеси 

участъци се прокарват изцяло нови тра-

сета. 

След като през 330 г. Бюзантий 

(Byzantion) става новата столица на импе-

рията, Егнациевият път придобива още по-

голямо значение не само за новосформира-

ния диоцез Тракия с неговите шест про-

винции (Europa, Rhodope, Thracia, 

Haemimontus,  Scythia и Moesia Inferior), но 

и за диоцеза Мизия (към края на IV – нача-

лото на V век вече на Македония) с него-

вите 11 провинции (Dacia Mediterranea, 

Dacia Ripensis, Moesia Superior/Margensis, 

Dardania, Macedonia, Thessalia, Achaea, 

Praevalitana, Epirus Nova, Epirus Vetus и 

Creta). Пътищата за техните столици ста-

ват обществени и те по един или друг на-

чин са свързани с Via Egnatia, която  про-

дължава да има реша-ващо значение за Pax 

Romana. Идеята за Римския мир продъл-

жава да съществува и в рамките на Източ-

ната (ромейската) империя, макар вече 

като Pax Christiana. И сега Via Egnatia про-

дължава да е най-краткия път между Ро-

мейската империя и нейните владения на 

изток от Адриати-ческо море. Пътят за-

пазва значението си и в рамките на Осман-

ската империя.45 

Доста негови запазили се участъци 

могат да се видят и днес на терена в Алба-

ния, в Македония, в Гърция и в Турция. 

                                                           
45 Zachariadou, El. The Via Egnatia under Ottoman rule 

(1380-1699). Rethymnon, 1996. 

46 Romiopoulou, C. Un nouveau milliaire de la Via Egnatia. 

– BCH 98.2, 1988, 813-816. 

Публикувани са и немалко милеарни ко-

лони и надписи, които понякога са на 

гръцки и латински.46 Те позволяват да се 

уточни трасето и да се локализират по-

добре някои от край-пътните станции. Тук 

си заслужава да подчертая, че възприетите 

от археолозите и историческите географи 

техни лока-лизации в градовете не издър-

жат критика. По правило за тях е нямало 

място в рамките на крайбрежните кре-

пости, поради което пътните станции са 

били устройвани извън тях и са представ-

лявали самостоятелни структури в градс-

ките територии. Понякога това изрично се 

отбелязва, какъвто е случая с пътната стан-

ция Фонс в „Певтингеровата карта“, която 

се е намирала „срещу Неапол“. 

В „Карта на илирийските и тра-

кийските провинции с означение на сели-

щата и пътищата през IV – VI век“ се от-

криват недоразумения и някои несхванати 

стари пътни трасета или отбивки, които се 

дължат и на предимно кабинетния харак-

тер на използваните от тях проучвания. Ре-

алното местополо-жение на трасето с път-

ните станции могат да се доуточнят кол-

кото на терена, толкова и след като се нап-

рави хоризонтален (стратиграфски) и вер-

тикален (карто-графски) анализ на налич-

ната база данни. За целта най-напред от 

информационната съвкупност, която се 

формира от „Пъте-водителя на Антонин“ 

(IR), „Бурдигалския пътеводител“ (IB)47 I 

„Певтингеровата карта“ (TP)48 съставих 

таблица на ука-заните пътни станции на 

Егнациевия път (табл. 1). 

Дори само от картата и таблицата се 

долавя как този военен път бързо изиграва 

47 IR (Itiner. Rom.). Itineraria Romana. 1. Itineraria Anto-

nini Augusti et Burdigalense. (Еd. Cuntz). Leipzig, 1929. 

48 TA (Tab.Peuting.): Weber, E. Tabula Peutingeriana. 

Cod. Vindobonensis 324 Graz, 1976. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bch_0007-4217_1974_num_98_2_4838
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своето значение за урбанизацията на Ма-

кедония и Тракия, като пряко влияе и 

върху експорта и импорта до приста-ни-

щата на такива важни суровини като мед, 

сребро, желязо, асфалт, както и за редица 

храни.49 Провинциалните столици се въз-

дигат до важни административни и ду-

ховни центрове (по-късно и митропо-лии), 

а редица градове като Солун и Амфипол 

прерастват в големи занаят-чийски и тър-

говски центрове, до чиито пристанища во-

дят съответни пътища (отбивки). Под-

дръжката на пътното трасе се е покривало 

за сметка на данъците, които са плащали 

местните жители. Те обаче всъщност са 

били облагодетелства-ни и в сравнителен 

план липсват данни за каквито и да е било 

данъчни недоволства. Известните край-

пътни селища са изредени  в „Карта на 

Римската империя“50 и „Карта на Визан-

тийската империя“.51 

Първото детайлно изследване на 

Via Egnatia дължим на Теофил Тафел,52 ко-

ето не е загубило значението си и в наши 

дни и се следва от К. Муцопулос.53 Ото 

Кюнц набляга и на аритметиката спрямо 

пътните разстояния, като пресмята и отбе-

лязва всички числови несъответствия.54 

Полезни са и данните на западно-евро-

пейските пътешественици (по неписано 

правило те са разузнавачи), които измина-

ват пътя по време на Османската и са опи-

сали и него, и крайпътните ханове, които в 

                                                           
49 Karivieri, А. Creating Contacts... 

50 TIR К 35.1: Avramea, A., P. Karanastassi. Tabula 

Imperii Romani: D'après la Carte internationale du monde 

au 1:1.000.000. K 35 Istambul: K 35.1: Philippi. Athen, 1993. 

51 TIB 6: Soustal, P. Tabula Imperii Byzantini, Band 6: Thrakien 

(Thrakē, Rodopē und Haimimontos). Vienna, 1991, 482-484.  
52 Tafel, Th. De via militari Romanorum Egnatia, qua Illyr-

icum, Macedonia et Thracia ingebantur. Tubingae, 1842. 

53 Moutzopoulos. K. De via militari Romanorum. mutatio, 

mansio e castra nella parte Thracese della Via Egnatia. – 

повечето случаи са наследници на по-ста-

рите мансии.55 В литературата и картите са 

отбелязани само някои от старите трасета 

на пътя или негови отбивки към други пъ-

тища. Според мен, те се разпознават, за-

щото са отбелязани единствено в Бурди-

галския пътеводител: той не е бил редакти-

ран, защото не е официален доку-мент. 

Ако това е така, то липсата на редица от-

белязани в него пътни станции в Пътево-

дителя на Антонин и Певтинге-ровата 

карта показва, че на места старото трасе е 

било „изправено“ през III – IV в. сл. Хр. 

Така са се получили своеобразните пътни 

разклонения, които са отбелязани на кар-

тата на В. Тъпкова-Заимова и В. Велков. 

Други станции пък са останали из-

вън новото трасе в резултат на ремонти 

след природни бедствия, частични подра-

внявания или изграждане на нови станции 

на по-удобни места, а трети са се превър-

нали в своеобразни отбивки. Част от тях 

поемат към нови провинциални пътища, 

които по правило на север вървят по 

бивши скотовъдни трасета.  

  

Studii Castellani in onore di Piero Gazzola. 1. Roma, 1979, 

193-222. 

54 Cuntz, O. Itineraria Romana. 1. Lipsiae, 1929.  

55 Виж Чужди пътеписи за Балканите: Френски 

пътеписи за Балканите. 1-2. София, 1975; Маджарски 

пътеписи за Балканите XVI-XIX в. София, 1976; 

Австрийски и немски пътеписи за Балканите. София, 

1979; Английски пътеписи за Балканите. София, 1987. 

https://archive.org/details/tabulaimperiibyz0000unse/page/482
https://archive.org/details/tabulaimperiibyz0000unse/page/482
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Образцов пример за старо и ново 

трасе пък дава съпоставката между Пъте-

водителя на Антонин и Певтингеровата 

карта за пътищата към Цариград. Там 

всъщност се маркират две различни тра-

сета: Perinto – Cenophrurio – Melantiada – 

Bizantiо и Perinthus – [Sеlymbria] – [Atyra] 

– Rhegion – Constantinopolis. В Пътеводи-

теля на Антонин и единствената достиг-

нала до наши дни в цялост антична карта 

след Солун са описани от запад на изток, а 

в Бурдигалския пътеводител от изток на 

запад, следните пътни станции в Егейска 

Тракия, чиито отбивки поемат за Родо-

пите, за да стигнат до Диагоналния    път: 
  

Амфипол (Ἀμφίπολις). Този добре извес-

тен град се е намирал в землището на дн. 

Амфиполи в едноименния дем (бивше 

Νεοχώρι, Ново село – Еникьой) на 25 км от 

днешното устие на р. Струма.56 Данните за 

дохристиянският период са синтезирани 

от G. Hirschfeld57  и J. Papastauru,58 а за ран-

нохристиянския и ромейския период от  N. 

Zikos.59 Херодот (Hdt. 7.117) и Тукидид 

(Thuc. 1.100; 4.102) предават перипетиите 

около основаването му през 437/436 г. пр. 

Хр. в земите на мигдоните. Амфипол е въз-

дигнат върху тракийско селище, което 

елините неслучайно назовават Ἐννέα ὁδοί 

(Девет пътя).60 В доримската епоха градът 

                                                           
56 Koukouli-Chrysanthaki, Ch. Amphipolis. - In: Brill’s 

Companion to Ancient Macedon: Studies in the Archaeology 

and History of Macedon, 650 BC - 300 AD. Leiden-Boston, 

2011, 409-416. 

57 Real-Encyclopädie der classischen Alterthumswissen-

schaft RE 1.2, 1894, 1949-1952.  

58 Papastavru, J. Amphipolis: Geschichte und Prosopogra-

phie. Mit Beitragen von C. F. Lehmann-Haupt und Arthur  

(Klio, 37. Beiheft.) Leipzig, 1936. 
59 Zikos, N. Amphipolis: das frühchristliche und by-

zantinische Amphipolis. Athen, 1989. 
60 Сведенията на античните автори за Ἐννέα ὁδοί са 

посочени от Detschev, D. op.cit., 17 sqq, които се 

приемат за „старо селище край долното течение на 

е една от главните изходни врати на ели-

ните за вътрешността на Тракия. Неговото 

стратегическо и стопанско значение се 

предопределя колкото от рудните богатс-

тва на близката планина Пангей, толкова и 

от контрола над моста на р. Стрюмон. Ту-

кашните златни рудни-ци са носели на Фи-

лип II Македонски 1000 златни таланта го-

дишен доход. В района се изгражда и една 

от главните монетарници на македонските 

царе. През 167 г. пр. Хр. сенатска комисия 

преговаря в Амфиполис за разделянето на 

македонските територии, като градът е 

обявен за протекторат на Рим. Неслучайно 

Римският сенат не закъснява да го прог-

ласи за „свободен град" и Амфипол става 

център на Първа Македония (Plin. NH 

4.38).  Пътната станция на civitas Amphipoli 

ще да е била mansio и се е намирала най-

вероятно в близост с римския мост, чийто 

останки ведно със следите на римската 

станция са затрупани от мощните речни 

наноси. Трасето на пътя добре личи върху 

една рисунка от 1831 г., а археологичес-

ките разкопки на терена са разкрили „ук-

репления и мост“. Те може би представят 

част от тукашната станция, която е била 

изградена извън крепостните стени, а в 

Tabula Peutingeriana може би са отбеля-

зани тъкмо тези „Девет пътя“, които през 

римската епоха ще да са станали „Десет“ 

(обр. 9).61  

Стримон, близо до основания по-късно Амфиполис“ - 

виж. посл. Делев, П. История на племената в 

Югозападна Тракия през I хил.пр. Хр. София, 2014, 44 с 

пос.лит. 

61 Срв. посл. Hansen, M., T. Nielsen (ed.) An Inventory of 

Archaic and  Classical Poleis. Oxford, 2014, 818-819 et 

cit.lit. Впечатлява името на станцията Duodea („Двата 

Бога“), която е отбелязана само в Бурдигалския 

пътеводител и В. Велков я свързва с изчезналото с. 

Айвазали (Св. Василий). Локализацията на Duodea при 

„Lake Koroneia“ (Лъгадинското, Василското езеро) в 

Digital Atlas of the Roman Empire (https://dh.gu.se/dare/) 

изглежда приемлива, но тепърва има да се търси и 

намери на терена. Езерото е разположено на 10 

https://dh.gu.se/dare/
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Филипи. Историята на град Филипи 

(Φίλιπποι) е добре известна.62 Неговите 

развалини се намират на 4 км северо-из-

точно от днешното Крениди. Тук в подно-

жието на най-западното разклоне-ние на 

Леканис Ори (бивше Чалдаг) е било разпо-

ложено тракийското и тасоското 

Κρενίδες.63 В Бурдигалския пътеводител 

след „civitas Philippis” е изписано ubi Pau-

lus et Sileas in carcere fuerunt (където Па-

вел и Сила били затворени). Руините на 

                                                           
километра североизточно от Солун в котловина между 

планините Богданска (Вертискос) и Хортач 

(Хортиатис) и е известно и като Λίμνη Αγίου Βασιλείου 

(по името на с. Свети Василий или обратното). Тази 

станция всъщност се е намирала на старото трасе, 

защото на пътя за Naisus (дн. Ниш) е маркиранa 

мутацията Addecimum – „Към Десетте“. В. Тъпкова-

Заимова и В. Велков нанасят на карта и Adduodecimum 

(Към двете Десетини) между Neapolis и Philippi. За Ad-

duodecim – станция на Via Egnatia източно от 

Амфиполис, пише и Д. Самсарис, но името на 

станцията Ad Diodecimum в Бурдигалския пътеводител 

(между Domerus и Peripidis) означава „Към Десетте 

Бога“, а селище или станция „Двете Десетини, 

Двадесетте“ не са известни. Това ми позволява да 

поправя корумпираното Duodea в Diodec(imum) – тъкмо 

към него е водела и станцията Ad Diodecimum. 

Бурдигалският пътеводител всъщност описва едно 

старо трасе:  Diodecimum (Duodea) –  Heracleustibus – 

Appollonia – Doberus (Domerus) – Ad Diodecimum – 

тази станция не са фиксирани със сигур-

ност на терена. 

 

Неапол – Фонс. Този град (Νεάπολις) в Та-

соска-та перея e идентичен с българско-то 

Кавала (Καβάλα) и се приема за приста-

нище на Филипи.64 Станцията e отбелязана 

в Пътеводителя на Антонин като Neapoli 

на 12 мили от Филипи, а в Бурдигалския 

пътеводител като Neapolim на IX мили от 

Hercolntroma (Acontisma). Неапол липсва в 

Peripidis – Pennana – Amphipolim. В случая впечатлява 

броя на станциите по пътното трасе в Tabula Peutinge-

riana, което излиза от Филипи: без него те са девет, а 

ако се брои и Филипи стават десет, което съответства 

на името на станцията „Към Десетте“ (Addecimum). 

По въпроса подготвям специално изследване. 
62   Виж Koukouli-Chrysanthaki, Ch., Ch. Bakirtzis. Philipi. 

Athena, 1997; срв. за античната история  прегледа на 

Collart,  P. Philippes ville de Macédoine de ses origines 

jusqu'à la fin de l'époque romaine, Paris, 1937, а за 

раннохристиянската и ромейската – Lemerle, P. 

Philippes et la Macédoine orientale à l'époque chrétienne et 

byzantine. Paris, 1945. 

63   Виж за Крениди посл. Hansen, M., T. Nielsen (ed.) An 

Inventory of Archaic and  Classical Poleis. Oxford, 2014, 

865-866. 

64  Виж напр. Collart,  P. Philippes..., 102; срв. посл. 

Hansen, M., T. Nielsen. An Inventory…, 862 ff., Делев, П. 

История..., 46 с пос.лит.  

Обр.  9. Отсечка от Tabula Peutingeriana (Австрийска национална библиотека – ЦДА КМФ). 
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Tabula Peutingeriana за сметка на Fons co 

Neapolis. Фонс е мутация срещу Неапол, 

който навремето е бил разположен на мор-

ския бряг и според някои изследователи е 

идентичен с Христопол. Последният обаче 

по-скоро отговаря на античния Ейон, а в 

случая е налице добър пример за факта, че 

по правило римските пътни станции са из-

граждани извън градските структури. Ла-

тинското fons означава извор, а Th. Tafel 

приема, че Fons Co трябва да се чете Fons 

Co[ssinitae]. При всички случаи изворът е 

добър ориентир за бъдещата локализация, 

а руините на тази мансия и част от трасето 

се долавят на терена в посока Кавала. 
 

Аконтисма. Станцията липсва у P. Soustal, 

а Th. Tafel приема, че тя е била идентична 

с Христополис – име, което се появява 

през VIII или IX в. сл. Хр. и следва да се 

свърже с дн. Кавала (Καβάλα). Тази мансия 

се е намирало на изток от Неапол и на за-

пад от устието на р.Места – някъде в края 

на Сапейския проход, който  е описан от 

Петър Мутафчиев.65 Той се намира в разк-

лонение на Родопите, което достига близо 

Бистонското езеро и залива Порто Лаго. 

Езерото е именувано на тракийската общ-

ност бистони, а в него се вливат две по-го-

леми реки, които са носели названията 

„Траyос” и „Компсатос“. Името на послед-

ната трябва да се чете Кобсатос, а нейното 

течение и днес се пресича от много добре 

запазен римски мост и личат останки от 

трасето на Via Egnatia. Именно те следва 

да се проследят, за да се локализира със си-

гурност местоположението на Аконтисма. 
 

Пурдe. Purdis е мутация, която се указва 

само в Бурдигалския пътеводител на VIII 

                                                           
65 Мутафчиев, П. Старият друм през Траянови врата. – 

Списание на БАН 55, 1937, 19 сл. 
66 Βλαχόπουλος, Ι.  Η Εγνατία οδός στην πεδιάδα του Νέστου. 

Χρυσούπολη, 2013, Εικόνα 6. 

мили от Аконтисма. В. Велков поставя 

станцията при Саръшабан (дн. град 

Χρυσούπολη – център на дем Нестос). Тук 

е имало граничен пункт, защото след 

името на станцията е добавено finis Rodo-

peae et Macedoniae (граница на 

[провинциите] Родопе и Македония). И. 

Влахопулос публикува снимка на руини от 

mutatio Purdis в землището на с. 

Πετροπηγή.66 От тази станция на старото 

трасе е поемал към Родопите стар скотовъ-

ден път, който римляните превръщат в 

междуселищен. 
 

Топир – Поро. Град Топир се локализира 

при устието на р. Места и в писмените из-

вестия се обозначава разноречиво: To-

piron, Otopiso, Epiron, Τόπερος, Τόπιρίς. 

Особено важни са названията Πόρων, 

Πήρου и Πίρου, които се откриват в Епар-

хийските списъци (Notitia episcopatum).67 

Те показват, че четенето на името е най-

малкото спорно и станцията не ще да е 

идентична с по-късния град Топир, както 

се досеща Th. Tafel, защото в случая „to” е 

определителен член. Tafel възприема наз-

ванието Pori, а P. Soustal, следвайки  K. 

Moutzopoulos, локализира „Topeiros” на 33 

км североизточно от Кавала при дн. Pa-

radeisos. Тук селище възниква още през не-

олитната епоха,68 а локализацията позво-

лява да се приеме названието Поро, което 

в случая е било именувано по брода през 

река Места. Бродът (мостът?) вероятно за 

засипани от речните наноси, но той и тра-

сето на пътя личат на терена, за да отведат 

до станцията (тя, доколкото ми е известно, 

не е проучвана). 
 

67  Виж последно прегледа на Σαμσάρης, Δ. Ιστορική 

γεωγραφία της Δυτικής Θράκης κατά τη ρωμαϊκή αρχαιότητα. 

Θεσσαλονίκη, 2005, 79-91.  

68 Hellström. P. (ed.) Paradeisos. A Late Neolithic Settle-

ment in Aegean Thrace. Stockholm, 1987. 
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Румбодона. Мутацията е отбелязана само 

в Бурдигалския пътеводител на X мили от 

civita Epyrum. Името е тракийско и Д. Де-

чев69 локализира при Енидже Карасу, а В. 

Велков при „Генисея, б. Енидже, Ксан-

тийско“, като изглежда е имал предвид дн. 

Йенисея в дема Ксанти. Станцията е била 

на старото трасе, което е поемало към Ad 

Stabulodio – Maxiaminopoli – Breierophara, 

за да достигне Berozicha (Brendice). Место-

положението и на станцията, и на това 

трасе тепърва има да се установяват на те-

рена. 
 

Косинт. Името е тракийско, извежда се от 

названието на реката Κοσσινίτης, а налич-

ните писмени данни за станцията и реката 

са събрани от Д. Дечев. Косинт (Κόσυνθος) 

отговаря на българското Върба или Ске-

чанска река, която извира от Ардинския 

дял на Централните Родопи (днес в Гър-

ция). В продължение на 55 км тя пресича 

Πομακοχώρια (Помаклъка, Помашкия 

край), протича през град Ксанти (Ξάνθεια), 

за да се влее в Бистонското езеро 

(Βιστωνίδας). Станцията не е фиксирана 

със сигурност на терена, но покрай течени-

ето на Косинт тук-там се долавя пътно 

трасе, което следва стар скотовъден път и 

ще бъде описан в следваща глава. 
 

Конюшни на Диомед. Th. Tafel посочва, 

че в Бурдигалския пътеводител е указано 

mutatio ad Stabulo Dio. Той я определя като 

Stabula Diomedis – Конюшните на Диомед, 

които свързва с всеизвестния мит и извес-

тието на Помпоний Мела (2.2.8-9). Този 

митичен цар на бистоните (син на Арес и 

нимфата Кирена) бил имал знаменити ко-

били, които Херакъл е трябвало да откара 

                                                           
69 Detschew, D. Die thrakischen Sprachreste. Wien, 1957 (2.  

Aufl. 1976), s.v. 

70   Виж за Абдера посл. Делев, П. История... , 37-28 с 

пос.лит. 

в Микена по заповед на владетеля Еврис-

тей (Apollod. 2.96-97). След като бил стъ-

пил на егейския бряг, елинският герой е 

успял насила да докара до корабите  част 

от кобилите. Понеже бистоните са започ-

нали битка, Херакъл бил оставил люби-

меца си Абдер да пази конете. Самият той 

влиза в сражението, убива Диомед и бис-

тоните се разбягали. Докато е пазел коби-

лите, Абдер обаче бил изяден от тях. В не-

гова чест на мястото на гроба му Херакъл 

основава едноименен град (Абдера).70 

Според друга версия, Диомед, който хвър-

лял за храна на страшните си коне при-

шълците (Ps.-Scymn. 618-810), бил изяден 

от собствените си коне, тъй Херакъл го 

бил победил и го бил захвърлил в интере-

суващите ни конюшни (Mela 2.2.16-18). 

Плиний Стари (Plin. NH, 4.11. 40-50) пък 

известява, че в „областта на Абдера“ е 

имало гр. Тирида, който бил „страшен с 

оборите на Диомед". На свой ред Помпо-

ний Мела (Mela 2.2.29-30) пише за „дво-

реца на Диомед“, а Страбо (Strab. 7, fr. 44) 

споменава „Крепко село“, заради неговите 

укрепления. Местоположението на „Ко-

нюшната на Диомед“ не е установено, но 

факта, че тя се е намирала на старото трасе 

(на XII мили от Максимианопол) позво-

лява да се потърси по-добре на терена. 
 

Максимианoпол. Максимианопол е име-

нуван на имп. Максимиан (285-305) и най-

вероятно е идентичен с Мосинопол (дн. 

Комотини, бивше Гюмурджина).71 Той се 

е намирал на старото трасе на пътя и няма 

как да е иденичен с Порсюле, както прие-

мат немалко изследователи. Градът ще да 

е идентичен с руините на Месин калеси 

край Гюмурджина (Gumurjina), а в Актите 

71  Срв. Isaac, B. The Greek settlements in Thrace until the 

Macedonian conquest (Studies of the Dutch Archaeological 

and Historical Society 10). Leiden, 1986. 
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на Халкедонския събор (450-457) се е под-

писал „Серен от Максимианопол в 

[провинция] Родопа“.72 Имп. Теодосий 

(379-395) издига тук малка крепост, въз-

можно върху пътната станция, която е от-

стояла от самият град. Най-вероятно от тук 

е поемало на север провинциалното трасе 

за Филипопол. 
 

Порсюле. Името Porsulae/Porsolae е тра-

кийско и писмените известия за него са по-

сочени от Д. Дечев. Станцията е пропус-

ната от P. Soustal, който я споменава в ле-

мата за Мосинополис, като препраща към 

K. Moutzopoulos. В. Велков приема, че 

през IV в. сл. Хр. Порсюле е преименувана 

на Максимианополис, а Мосинополис съ-

ответства на дн. град Комотини (българс-

кото Гюмюрджина), поради което свързва  

пътната станция Порсюле с тукашните ру-

ини на Месин калеси. Те обаче са на Мак-

симианополис, а пътната станция Порсюле 

тепърва следва да се търси на терена. 
 

Брендице. Станцията е посочена с раз-

лични имена: Brendice се чете в Пътеводи-

теля на Антонин на XXI мили от Porsulis, 

в Певтингеровата карта е изписано Bren-

zici на XX мили от Porsulis, а в Бурдигалс-

кия пътеводител е маркирана Berozicha на 

XV мили от Breierophara. Името е тра-

кийско и писмените известия за него са по-

сочени от Д. Дечев, който локализира при 

с. Капджилар (Kapdzilar).73 Най-вероятно 

станцията се е намирала при с. Αμάραντα в 

дема Марония-Шапчи, а и днес недалеч от 

селото минава съвременния Εγνατία Οδός. 
 

Брейерофара. Мутацията Breierophara се 

отбелязва само в Бурдигалския пътеводи-

тел на XV мили от Berozicha, която В. Вел-

ков търси при Гюмурджина, а в Barrington 

                                                           
72 Виж https://www.documentacatholicaomnia.eu/01_10_0451-

0451-_Concilium_Chalcedonense.html. 

Atlas (BAtlas 51) Breierophara се свързва с 

Kereopyrgos, но тази кула също не е лока-

лизирана на терена. Името е тракийско, Д. 

Дечев локализира при Irdžan am 

Yardamlidere и вижда в първата съставка 

bria. Неговото предположение позволява 

да се раздели хипотетично тракийският то-

поним Breierophara на bre/bria (крепост) + 

iero (свещен) + phara = para (път). т. е. Кре-

пост на свещения път. До тук е достигал 

скотовъден път от Родопите, а останките 

на вероятната кула следва да се потърсят 

на терена. 
 

Милолит. Името Milolitos (с варианти Me-

lalicus, Micolitos, Mitholiton. Mitoliton) е 

тракийско и писмените известия за него са 

посочени от Д. Дечев, който локализира 

пътната станция „край Темпюра“ 

(Tempyra), докато. Е. Oberhumer – при с. 

Кърка (Κίρκη). И днес последното се на-

мира в дема Дедеагач (Деде ач), а остан-

ките на пътната станция не са фиксирани 

на терена. Не е изключено те да са унищо-

жени при строежа на жп линията Алексан-

друполис (бивше Дедеагач) – Тесалоники. 
 

Сале. Mutatio Salei има само в Бурдигалс-

кия пътеводител на VIII мили от Мило-

лит. Херодот (7.59) известява за Сале, 

който бил основан от самотракийци, а 

Тит Ливий пише за с. Сале в околностите 

на Маронея: тук римляните устройват 

военен лагер през 188 г. пр. н. е.  Най-веро-

ятно тъкмо около това село е минавал 

пътя и е била построена станцията Salei, 

която не е фиксирана на терена. 
 

Темпюра. Станцията е изписана Tempiro 

в Пътеводителя на Антонин (на XVI мили 

от Milolito) и Unimpara в Бурдигалския пъ-

теводител (на VIII мили от Salei), като 

73 K. Miller фиксира Brenzici при Аябейли (Ахия бейли, 

дн. Амаранда), а K. Oberhumer – при Сапай. 

https://www.documentacatholicaomnia.eu/01_10_0451-0451-_Concilium_Chalcedonense.html
https://www.documentacatholicaomnia.eu/01_10_0451-0451-_Concilium_Chalcedonense.html
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липсва в Певтингеровата карта. Това 

дава да се разбере, че се е намирала на 

старото трасе на Via Egnatia. Името е 

тракийско и античните известия, които 

са извлечени от Д. Дечев, показват, че 

името се е изписвало Τέμπυρα, Témpyra. В. 

Велков я поставя най-общо „западно от 

Марица“ и тази мутация тепърва има да 

се търси на терена. 
 

Траянополис. Civitas Traianopolis74 лип-

сва в Певтингеровата карта, защото се е 

намирал на старото трасе. Градът е име-

нуван на имп. Траян (98-117) и се локали-

зира при дн. с. Траянополи 

(Τραϊανούπολη). След административна-

та реформа на имп. Диоклециан става 

столица на провинция Родопа. Имал е 

терми, които дават по-старото му наз-

вание Лъджа-кьой и Terma lutra. Данните 

за него са синтезирани от P. Soustal, a му-

тацията Traianopolis е поставена на XVI 

мили от Тимпиро в Пътеводителя на 

Антoнин и на XIII мили от Unimpara в Бур-

дигалския пътеводител. Тя се е намирала 

извън крепостните стени и тепърва има 

да се фиксира на терена след като се на-

мерят останките на моста на р. Марица 

и оттук се проследи старото трасе на 

Via Egnatia. 
 

Дюме. Името е тракийско и данните за 

него са посочени у Д. Дечев, който свързва 

това название с Фереджик в долното тече-

ние на Хеброс (дн. Марица). Особено 

важно е Птолемеевото изписване Δύмη 

между тракийските селища Друзипара и 

Афродиза (Ptol. 3.11.7) и mutatio Demas в 

Бурдигалския пътеводител. Тази станция в 

„земите на кюконите“ следва да се търси 

при изчезналото село Калдеркос (изопа-

чено Калеркос) край Фере (Φέρες Έβρου) в 

                                                           
74  Виж за този град Soustal, P. op.cit., 482-484.  

близост с р. Марица (до границата на Гър-

ция с Турция). Мястото на тази пътна стан-

ция биха показали евентуалните останки 

на мост, който е бил разрушен. Западноев-

ропейски пътешественици изрично посоч-

ват, че за да се стигне Енос от Калдеркос е 

трябвало да се вземе лодка. След моста е 

имало разклонение за Енос, което отново е 

излизало при Дюме. В Певтингеровата 

карта е представена само пряката отсечка 

за Дюме от новото трасе. 

*  *  *  

 

Вместо заключение тук мога да по-

сочва, че известните и използвани презро-

допски трасета са сравнително добре из-

чертани в неизползваната за целта „Карта 

България“ от 1912 на Г. Д. Влахов (обр. 

10), но само до тогавашната българо-

гръцка граница. Остава те да се обходят 

откъм вече изредените пътни станции на 

Via Egnatiua, за да се нанесат в една реална 

„Карта на старите презродопски пътища“. 

Надявам се това да се случи по програмата 

за трансгранично сътрудничество и да 

бъде дело тъкмо на нашия домакин плов-

дивския „Културен център Тракарт“ и 

моя добър приятел Георги Иванов (Жорж 

Трак). 
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Обр.  10. Отсечка от „Карта България“ на Г. Д. Влахов с част от презродопските пътища (Частна колекция). 1912 г. 
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 Село Бели пласт се намира в Из-

точните Родопи, на 17 км  североизточно 

от Кърджали. Надморската му височина е 

468 м. Разположено е в подножието на бе-

лезникави зиолитизирани вулкански туфи, 

резултат от подводна вулканична актив-

ност, чийто цвят дава и името му. Районът 

е богат на зиолит, вярван да има силна ле-

чебна сила. До селото има естествен извор, 

водата минава през зиолитни скали и хора 

от близо и далеч наливат вода от него за 

здраве.  

Населението е турско по произход, 

което предполага, че селото е основано 

най-рано през втората половина на XIV 

век. Така липсват спомени от по-ранно ис-

торическо време, както и опити за леген-

дарно обяснение на заобикалящата го кар-

тина.На юг от селото се простират неестес-

твено равни ниви, наречени Дюс тарла, с 

тънък песъчлив пласт над скалния мате-

рик, някога засаждани с тютюн. Над тях 

самотно стои един рид, висок около 4 м, 

грубо ориентиран изток – запад и дълъг 

близо 200 м. (обр. 1). Той е образуван от 

естествено издигнати скали, днес покрит с 

тънък пласт хумус, дебел до 20 – 30 см. 

Имаме основания да мислим, че по време 

на събитията, които описваме, скалите са 

били видни на повърхността и действията 

са се случвали върху гола скала. Ще се 

върнем отново към него по-късно. Проуч-

ванията се извършиха през 2018 и 2019 г. в 

самия източен край на рида.  

Разкриха се два затворени кръга, 

образувани от големи естествени необра-

ботени камъни и скални късове, разполо-

жени един до друг на 3 м разстояние (запа-

ден кръг, сега разместен до елипса с раз-

мери 8 х 6 м; източен кръг диам. 6,50 м). 

Вътре в тях, както и извън тях са устроени 

открити огнища – някои оградени с ка-

мъни, други различими само по овъгле-

ната земя. Според дебелината на горелите 

пластове, в огнищата е пален често огън, 

горял дълго (обр. 2, 3). 

Около и вътре в кръговете се отк-

риха множество еднотипни малки купи и 

чаши с две или три дръжки. Съдовете оп-

ределено са оставяни цели върху скалата, 

без предварително приготвено място. 

Около 15 от тях са реставрирани (обр. 4, 5, 

6).  
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Обр. 1 Обр. 2 

Обр. 3 
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Типът на тези купи предполага, че 

са вносни за района, работени в голямо ви-

зантийско ателие и предназначени за па-

зара. Като съдим по количеството им мо-

жем да допуснем, че светилището е     зае-

мало       значимо     място     в религиозните 

практики на тогавашното население. Този 

тип купи е добре известен от обширната 

Балканска територия на Византия и се да-

тира в IV в. от н. е. (Кузманов 1985). Така 

имаме крайната дата от живота на това 

светилище. Като се основаваме на датата 

на тези купи, може да свържем поне две 

събития, случили се по това време. 

В западната периферия на източния 

кръг се разкри долната част от голям кера-

мичен съд, някога покрит с кръгъл каме-

нен похлупак – долиум или урна?  Много 

вероятно първоначално съдът е бил цял. 

Под капака, на дъното на съда, бяха оста-

вени три керамични прешлена за вретено, 

с биконична форма и два от тях – с врязана 

украса. В близост до този съд се откри ке-

рамична малка купа, оставена цяла, обър-

ната с дъното нагоре (обр. 7). Цялата площ 

около тези артефакти носи много ясни 

следи от силен огън, оставил едри въглени. 

В южната периферия на същия кръг, в са-

мия ръб на хълма, е извършено погребение 

чрез кремация. Горелите кости на възрас-

тен човек, ако съдим по количеството и 

плътността им, са събрани в урна – грубо 

изработено гърне с две дръжки и украса от 

коси линии, врязани дълбоко с единично 

острие. Устието на урната е покрито с две 

от познатите купи, едната поставена с ус-

тието нагоре, а другата – обратно (обр. 8, 

9).  

Под първата спомената купа се от-

криха много дребни фрагменти от фин 

стъклен съд, твърде скъп за времето си и 

особено за района. Накрая върху купите е 

сложен плосък камък. Южно от урната се 

откри още една купа, много разрушена. 

Обр. 4 

Обр. 5 

Обр. 6 
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Обр. 9 

Като имаме пред вид обичайната практика 

на почит в светилището, не можем да 

знаем дали тази последна купа е свързана 

с погребението.  

На цялата територия на светили-

щето липсват животински кости, както и 

метални предмети или монети. Датата в IV 

в. от н. е. се основава единствено на кера-

мичния комплекс. 

Имаме всички основания обаче да 

предполагаме, че началото му е далеч по-

ранно. Отново в южната периферия на 

хълма, между няколко големи камъка, ко-

ито образуват нещо като ниша между 

двата кръга, се разкри голямо керамично 

струпване. Внимателният оглед на фраг-

ментите, значително начупени, ни подс-

казва, че произхождат от съдове, някога 

оставяни цели върху хълма. Повечето от 

тях са грубо изработени, на ръка, дебелос-

тенни и с много примеси в глината. Някои 

от тях твърде приличат на урната и носят 

същата украса. Най-вероятно произхождат 

от местна работилница, за разлика от фи-

ните купи. Датата на тези съдове е също IV 

в. Те следват производствените и декора-

тивни традиции от късната Желязна епоха, 

запазени до твърде късно време в изоли-

рани планински райони. Представляват 

много интересна група, все още в процес 

на събиране на данни и обсъждане. Между 

тях се откриха и фрагменти от гърнета с 

талк в глиненото тесто, една производст-

вена традиция в началото на изучаване. За-

сега е разпозната само в района на с. Сед-

лари, Кърджали, както и в с. Нова махала, 

Батак (Melamed, Evtimova 2018). Освен 

всичко друго, тези фрагменти също подс-

казват посещение на поклонници от други 

места в Родопите.  
 

 

  

Обр. 7 

Обр. 8 
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Сред фрагментите в това струпване 

се откриха и значително по-ранни по дата. 

Части от гърне, както и от главнярник с 

шнурова украса (обр. 10) принадлежат към 

Култура Цепина – VI в. пр. н. е.  Няколко 

фрагмента от голям съд, богато украсен с 

канелюри с графитена повърхност се от-

нася към ранната Желязна епоха, VIII в. 

пр.н.е. Предполагаме, че това струпване на 

керамични фрагменти е в резултат на по-

чистване на светилището в определен мо-

мент от живота му. 

Така изглеждат всички елементи на 

светилището и почитта към него, които ус-

пяхме да разкрием. Остана нерешен въп-

росът дали е свързано с некропол или не; 

дали урната с кремация е свързана със спе-

циална личност, важна за обреда или са из-

вършени и други погребения наблизо.  

В търсене на отговор обходихме це-

лия рид, водени от местни хора.  В запад-

ния му край един от работниците е имал 

градина. При работа по нея открил много 

цели съдове, говори се за близо 40. Твърди, 

че са оставяни по два един до друг и били 

празни. Посетихме мястото, днес силно 

обрасло с треви и храсти, а освен това из-

дълбано дълбоко с машини за водоем. Раз-

бира се, не открихме нищо. Донесоха ни 

само един малък фрагмент от устие на 

гърне с дръжка, което изглежда сходно с 

фрагментите от IV в. в струпването.  Въп-

росът за некропол остана без отговор. 

През 80-те години на XX век проу-

чихме един раннохристиянски манастир в 

село Нова махала, Батак. С него е свързан 

некропол, разположен върху билото на 

рид. Състои се от празни гробове – в тях 

липсват кости, оставени са само жертве-

ните съдове. Обичаят е познат в Родопите, 

Източна Македония и Южна Тракия, из-

вестен като „равнение на гроб” – известно 

време след погребението гробът се отваря, 

Обр. 10 

Обр. 11 

Обр. 12 
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костите се умиват с вино и се пренасят в 

костница, устроена до или под местната 

църква. Той е предхристиянски, възприет 

обаче и в християнско време, запазен до 

началото на XX век (Меламед 2018, 98-

103).  

До гробовете се разкри една кръгла 

структура, която удивително напомня све-

тилището в Бели пласт. Кръгът е затворен, 

образуван от побити в земята необрабо-

тени каменни плочи и камъни, с огнище в 

него, оформено с камъни (обр. 11). Около 

кръга също се откриха цели съдове, някои 

от тях близки по тип от споменатите купи. 

Оставяни са цели на повърхността, без 

предварително приготвено място. Датата 

им е IV – първата половина на V век. По-

ради незнание и липса на паралели, в пър-

вичната публикация тази структура беше 

определена като праисторическа, преиз-

ползвана по-късно въз основа на съдовете. 

Днес вече знаем, че този каменен кръг е 

свързан с некропола, най-вероятно като 

място за погребални или поменални прак-

тики. Почитта се е отдавала с възлияния, 

без животинска храта (или метални пред-

мети и монети). Принадлежността на ма-

настира и некропола отдадохме на тра-

кийско население в Родопите, възможно 

беси. 

Като се основаваме на формата, 

конструкцията и съдовете можем да вклю-

чим двете структури в отделна група. 

В археологическата ни практика 

проучихме още един случай, който – макар 

и колебливо – ни се ще да прибавим към 

същата група въз основа не на формата, но 

на предназначението. 

В полите на Пирин, местност Кара-

гонско, Банско, в процес все още на работа 

е един некропол с инхумация, с разнооб-

разни гробни структури и практики. Да-

тата му в IV - V век е добре потвърдена 

както с керамика, така и с една отлично за-

пазена коланна гарнитура. Тя се състои от 

тока, коланен край, халка и елементи за об-

ков на кожения колан, направени от бронз 

и покрити с калай (обр. 12). Датира се към 

края на IV – началото на  V век (Трайкова 

2017). 

Според разположението на елемен-

тите в гроба можем логично да предполо-

жим, че коланът е бил накъсан и части от 

него са положени до ходилата и тибията на 

погребания, както и върху насипа на гроба, 

непосредствено под голямата шистова 

плоча, която го покриваше. Некрополът 

принадлежи на тракийско планинско насе-

ление, наскоро покръстено. Не знаем исто-

рията, донесла този римски офицерски ко-

лан в гроба – може да е трофей, може да е 

и лично притежание заради служба в арми-

ята. Находката е много рядка, за първи път 

се появява на юг от Балкана и очевидно е 

свързана с тракийски воин.  

На територията на този некропол 

разкрихме 5 поменални структури – за-

сега. Представляват затворени правоъгъл-

ници, оградени от необработени камъни и 

плочи, забити в земята. В едната от тях е 

устроено каменно огнище, в което дълго е 

горял огън (обр. 13). Липсват животински 

кости и метал. Не се откриха и цели съ-

дове, отбелязани при описаните вече ка-

менни кръгове. Все пак е възможно да ги е 

имало, като вземем пред вид обилния брой 

керамични фрагменти наоколо. Трябва да 

отбележим тънкия пласт хумус над тях, 

както и обстоятелството, че теренът е бил 

полигон за танкове твърде дълго време. 

Намерихме всичко силно набито и изпо-

мачкано. 

Керамичният комплекс в Карагон-

ско съдържа фрагменти от две основни 

групи. Едната е представена от груби съ-

дове, работени с традиции от Желязната 

епоха и сходна с керамиката от Бели пласт 
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и Нова махала, Батак (обр. 14). Другата 

група е представена от вносни купи и 

малки кани, продукт на големи ателиета, 

предназначен за пазара.  

Траките преживяват покръства-

нето. Павлин от Нола (354-431) ни съоб-

щава, че Никита, епископ на Ремесиана 

(335-414) покръстил бесите последни от 

траките. Това трябва да се е случило ня-

къде през втората половина на IV век. Така 

старините, които сега обсъждаме бележат 

последния ясно разпознаваем археологи-

чески период от живота им – като форма, 

практики и керамика. Особено важна е 

местната керамика, запазила в добра сте-

пен по-ранните производствени традиции 

от късната Желязна епоха. Особеностите 

на тази традиция са отчетливи на фона на 

съдовете, произведени в големи визан-

тийски керамични ателиета. 

Все още нямаме сигурен отговор на 

въпроса дали това са самостоятелни свети-

лища или гробищни места за помен на 

мъртвите. Необходими са още данни. Но 

дори и светилища, те са най-вероятно 

свързани с Деметра в нейния хтоничен ас-

пект. 

Представената археологическа кар-

тина илюстрира добре правдивия и роман-

тичен извод на проф. Александър Фол: 

 „Сведенията за тракийското ези-

чество като реакция на т. н. елинизъм в 

християнската багра на Източната Рим-

ска империя не са малобройни. Общото 

впечатление за историческото поведение 

на късноантичните тракийски групи е 

като дълбоко поемане на дъха преди фи-

зическата гибел. Въпреки това компак-

тни тракийски състави в добро етни-

ческо състояние надали са посрещнали 

славянските заселници през V  – VІІ в., ос-

вен може би по изключение в някои затво-

рени планински микрорайони...”  
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РЕЗЮМЕ: Представено е светилище, разк-

рито през 2018 – 2019 г., разположено върху 

невисок рид, издигнат сред съвсем равни 

ниви край с. Бели пласт, Кърджалийско. 

Представлява два затворени кръга, образу-

вани от големи необработени камъни. Вътре 

или около тях са устроени открити огнища, 

в които дълго е пален огън. В периферията 

на източния кръг е извършено погребение 

чрез кремация в урна. Почитта е отдавана 

чрез полагане на цели купи около и вътре в 

кръговете. Купите се датират в 4 в. от н. е. и 

бележат края на живота на светилището. Ке-

рамичното струпване обаче между двата 

кръга съдържа фрагменти от далеч по-ранни 

съдове (най-вероятно също оставяни цели, 

ако съдим по броя на сходните фрагменти) 

от Култура Цепина и от ранната Желязна 

епоха. 

Липсват животински кости и ме-

тални предмети. Съдовете предполагат въз-

лияния, без месна жертвена храна. 

Като паралел са описани още две по-

добни структури – от некропола с празни 

гробове край с. Нова махала, Батак, почи-

тана по съвсем същия начин, и некропола в 

Карагонско, Банско. И двете са с подобна 

крайна дата от 4 – 5 в. 

В заключение кръглата форма на 

структури, образувани от наредени големи 

необработени камъни – понякога полегнали, 

понякога забити в земята, с огнища вътре в 

тях, изглежда разпространена в Родопите в 

епохите преди новата ера. Идеята е стара, ще 

цитираме само Павзаний, писал през II в. от 

н. е. В своето Описание на Елада той споме-

нава: „Има също и ограждения от големи, 

неодялани камъни, вътре в тях се извършват 

тайнства на Деметра.” (34.10). 

Наличието на три сходни структури, 

проучени от авторите, както и описания в 

литературата, поставят въпроса за предназ-

начението им. Засега нямаме отговор дали са 

свързани с некрополите като място за помен 

или са самостоятелни светилища, посветени 

на Деметра в нейния хтоничен аспект.  
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DEMETER’S SANCTUARIES OR 

COMMEMORATION FOR THE DEAD? 

In search of an answer 

 

Summary: A sanctuary is discussed re-

vealed in 2018 – 2019, located over a hill rising 

4 m high within entirely flat fields near Beli 

Plast village, Kardzhali municipality. It is com-

posed of two closed circles formed by large 

rough stones. There are open hearths inside or 

around them, in which a fire has been lit for a 

long time. In the periphery of the eastern circle 

a burial was performed by cremation in an urn. 

The veneration in the sanctuary was given by 

leaving whole bowls on the ground around and 

inside the circles. The pottery date back to the 

AD 4th c. and mark the end of the sanctuary's 

life. However, the pottery cluster between the 

two circles contains fragments of much earlier 

vessels (most likely initially also left whole, 

judging by the number of similar fragments) 

from the Tsepina Culture and the early Iron 

Age. 

Animal bones and metal objects are 

missing. The vessels suggest libation, without 

meat sacrificial food. 

Two other similar structures are de-

scribed in parallel - from the necropolis with 

empty graves near the village of Nova Mahala, 

Batak, revered in exactly the same manner, and 

the necropolis in Karagonsko, Bansko. Both of 

them have a similar final date from the 4th to the 

5th century. 

In conclusion, the round shape of struc-

tures formed by large rough stones - sometimes 

lying down, sometimes stuck upright in the 

ground, with fire places inside them, seems to 

have been popular among the Thracians in the 

Rhodope Mountain during the ages before 

Christ. The concept is ancient, we can cite Pau-

sanias writing in the AD 2nd c. In his Describing 

Greece he mentions: “There are also fences of 

large, bare stones, inside which the mysteries of 

Demeter are performed.” (34.10) 

The existence of three similar structures 

venerated in the same manner and studied by 

the authors, as well as descriptions in the litera-

ture, raises the question of their purpose. So far 

we have no clear answer as to whether they 

were connected with the necropolises as a place 

of commemoration or were particular sanctuar-

ies dedicated to Demeter in her chthonic aspect. 
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Сред многообразието от божества 

се открояват и такива, чиято роля е второс-

тепенна и спомагателна, каквато се явява 

тази на нимфите (от гръцк. „девойки“, „не-

вести“). Възприемани като красиви де-

войки, полубогини, те са отъждествявани с 

животворните сили на природата, одухот-

воряващи езера, планини, дървета и 

всички извори. Нимфите подпомагат раж-

дането, кърменето, отглеждането на де-

цата и прехода на момичетата към зрялата 

им възраст по време на сватбите им. Пок-

ровителстваните от нимфи извори са смя-

тани за свещени и са използвани за лече-

ние на редица болести, а сгодените двойки 

са откривали в тях гаранция за успешна 

плодовитост.  

В митовете се явяват придружи-

телки на други богове – Артемида, Дионис 

или Афродита, но в култа най-често са 

свързани с пасторални божества като Апо-

лон, Хермес, Ахелой и Пан.  

Красимира Карадимитрова разделя 

техния култ на два етапа.  Позовавайки се 

на писмени извори, тя отнася първия етап 

още към края на бронзовата епоха, успо-

редно със зараждането на Дионисoвата ре-

лигия, като свързва почитането им с пло-

дородието и обезсмъртяването (Каради-

митрова 1990, 3-4). Началото на втория 

етап тя определя между VIII – VI в. пр. Хр., 

когато според нея в иконографията се ус-

тановява тяхната троичност (Карадимит-

рова 1990, 3-4).  По принцип, персонифи-

цирането им като трите Харити се свързва 

с римската религиозна образност, която е 

в един по-късен етап. Описвайки Елада 

през I век сл.н.е. Павзаний ясно разграни-

чава култа към трите Харити от този към 

нимфите. 

За разлика от главните богове, оби-

таващи Олимп, нимфите са в постоянен 

контакт с хората, скъсявайки дистанцията 

между бог и смъртен. Именно това съжи-

телство стои в основата на изразяване на 

техния култ. Как точно е ставало в пред-

римската епоха е въпрос на догадки, по-

ради липсата на достатъчно сведения. 

Едно от обясненията за оскъдната инфор-

мация е, че то попада в  категорията на не-

официалните и частни култове (Вълчев 

2012, 426).  Инфилтрирането им в бита и в 

обредната дейност, постепенно ги изг-

ражда  като божества от първостепенно 

значение, дотолкова, че на места техният 

култ се налага като водещ пред този на Ве-

ликите олимпийски богове. 
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Епиграфските паметници в Тракия са 

доста оскъдни като наличие и разнообра-

зие1. Според Златозара Гочева това се 

дължи на желанието на траките да използ-

ват образния език пред писмения (Гочева 

1992, 53-55). Епитетите, с които са назова-

вани нимфите, тя разделя в две основни 

групи: местни и функционални (Гочева 

1992, 50-51). Към първата група спадат 

Βουρδαπηναι, Ἀνχιαλείαι, Αἴμου εισσα2 и 

Θερμείτισιν.  

Βουρδαπηναι е използван в два па-

метника от светилището при Огняново, 

Пазарджишко. Прозвището се свързва с 

намиращото се в близост селище Бурдапа 

и определя нимфите като негови покрови-

телки. Подобен е примерът с Ἀνχιαλείαι от 

Aquae Calidae до Бургас.  

Αἴμου εισσα или Ἄμουεισσα се среща 

в посветителен надпис от тракийското све-

тилище при Глава Панега. В него Злато-

зара Гочева намира връзка с античното на-

именование на Стара Планина – Хемус 

(Гочева 1992, 51-52).  

Θερμείτισιν е употребен само вед-

нъж върху мраморна ара от 

Diocletianopolis, но е достатъчно да заклю-

чим, че преди две хилядолетия в тракийс-

кото селище при извора в днешния град 

Хисар, нимфите са били известни с проз-

вището Термитиди (Шаранков, 2010: 193-

205). Василка Герасимова-Томова датира 

надписа от края на I и началото на II в., из-

казвайки предположението, че епитетът 

има връзка с името на селището (Гераси-

мова-Томова 2005, 187-189).  

Голяма част от общите наименова-

ния на водните нимфите са свързани с реки 

(Ποταμίδες), извори (Ναιάδες, Κρηναίες), 

                                                           
1 В светилището на нимфите до село Огняново от 

всички 105 плочи само 32 носят посветителен надпис 

(Карадимитрова 1990, 11). 

езера, блата (Λειμενίδες, Ἑλειάδες) и во-

дите като цяло (хидраиди) (Larson, 2001: 

8). Терминът Ναιάδες (наяди – свързван с 

гръцкия глагол νάω „плавам”, „тека”) се 

употребява като квалификация за нимфи, 

възприемани за основните обитатели на 

водните извори (Larson 2001, 8). По този 

начин тяхното културно значение се прос-

тира далеч отвъд самия извор и има отно-

шение към всички символни и практи-

чески приложения на водата (Larson 2001, 

8). Предвид тази особеност, наименовани-

ето Термитиди, т.е. термалните нимфи, не 

може да се приеме като изключение, а по-

скоро като отговарящ на установения мо-

дел за наричането на нимфите с имена, 

обозначващи свойствата на покровителст-

ваните от тях води – в случая минералните 

(термалните) извори. Остава въпросът 

дали с епитета се е назовавало и селището?  

Към групата на функционалните 

епитети са включени: κυρίαι, θεαί, ἐπήκοος 

(ἐπηκόις), σωτείραι, ἀγναί, ἱεραί, 

ἀγλαομειδέοι.  

Най-често използваният епитет е 

κυρίαι (Гочева 1992, 52). Той преобладава 

в оброчните плочки от светилищата при 

Огняново и Diocletianopolis. В Aquae 

Calidae е изписан веднъж, в района на 

Струма – два пъти. Според Златозара Го-

чева той е използван във връзка с почита-

нето и на други божества в Тракия като 

Асклепий и Хигия, Зевс и Хера. Епитетът 

е широко разпространен през Елинисти-

ческата и Римската епоха, когато „подпо-

магащите” богове започват да се назовават 

с титлите и названията на управляващите 

династи. Възходът на абсолютните владе-

тели в елинистическите царства се отра-

2 Надписът  е открит много увреден, затова  В. Доб-

руски  предлага  следното изписване Ἄμουεισσα (Гочева 

1992, 52). 
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зява върху религиозното мислене на пок-

лонниците, които започват да възприемат 

техните взаимоотношения с божествата 

като аналогични на тези между „господар” 

и „роб” или „началник” и „подчинен” 

(Larson 2001, 176-177, 245-246). Посте-

пенно моделът набира популярност, осо-

бено под тласъка на променящата се соци-

ална структура в епохата на Принципата. 

Неговата употреба в провинция Тракия е 

най-разпространена в западните ѝ части, 

което несъмнено се свързва с римското 

влияние в този район (Гочева 1992, 52-53).  

θεαί се среща в Огняново, около 

Serdica и Pautalia. Този епитет в Тракия е 

характерен за тракийския Херос и веро-

ятно цели да го определи като пълноценно 

божество, каквато връзка може би е тър-

сена и с нимфите (Гочева 1992, 53).  

Друг епитет – ἐπήκοος (ἐπηκόις) от 

Огняново и Diocletianopolis е свързан с по-

читането на богините като „вслушващи се“ 

или „чуващи“ молбите. Тази характерис-

тика на богините е отразена и образно в об-

рочните плочки от Огняново, които са с 

изображения на уши (Гочева 1992, 53; Го-

чева 2000, 545-549).  

Само в един паметник, този от Чир-

пан, се споменава за нимфите като 

σωτείραι. Подобно на ἐπήκοος и епитетът 

σωτείραι се свързва с тракийския Херос, 

характеризиращ го като спасител и покро-

вител, каквито са били очакванията на пос-

ветителите към нимфите (Гочева 1992, 54).  

Богините са наричани чисти и девс-

твени в Diocletianopolis с епитета ἀγναίς 

(Гочева 1992, 54), превеждан още и като 

„светици“ (Герасимова-Томова 2005, 99). 

Артемида, една от трите девствени бо-

гини, също е назовавана с него (Гочева 

1992, 54).  

                                                           
3 Златозара Гочева не споменава мястото, където е от-

крит текста. 

В надпис от Одесос е употребено 

ἱεραί, което Златозара Гочева свързва с 

епитета θεαί, подчертаващ божествеността 

на нимфите, но по-ниска степен.  

Интересен е епитетът ἀγλαομειδέοι3, 

използван в поетически текст, посетен на 

нимфите. Предложеният превод е „блес-

тящо усмихващи се“, но с условието, че в 

случая не касае култа към тях (Гочева 

1992, 54).  

В химн на нимфите, запазен върху 

три фрагмента от Diocletianopolis, боги-

ните са определени като „помагащи в 

раждането“ с епитета Εἰληθυειῶν (Гера-

симова-Томова 2005, 93).  

Върху гърба на огледалца, част от 

вотивните дарове в светилището при Ог-

няново, стоят няколко формули с кратко 

посвещение: ἤ χάρις εἰμί; τὸ κάλλος τῆς 

καλλῆς. Единият е изписан в първо лице, 

вероятно от името на самата нимфа: Аз съм 

красотата. Другият вече е в трето лице: 

Красотата за красивата (Гочева 2002, 

113). Никъде върху огледалата не се сре-

щат послания в множествено число, което 

идва да покаже, че те или са поднасяни ин-

дивидуално на всяка една от богините, или 

тройнствената им иконография е възприе-

мана като едно божество. И в двата случая 

с епитетите „красива“  богините са предс-

тавени като суетни, може би капризни, ко-

ето отговаря и на предназначението на 

този вид дар. Вероятно целта е чрез ласка-

телства да бъдат омилостивени, с което да 

се предразположи тяхната добронамере-

ност към молещите се.  
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ИКОНОГРАФСКИ СХЕМИ ВЪРХУ ОБРОЧ-

НИТЕ ПЛОЧКИ 

В иконографско отношение, паметниците 

могат да се разделят в три основни групи: 

    – нимфи с хитон; 

    – нимфи в естествената си голота; 

    – нимфи, съвместно с други богове.  

Нимфите с хитон са изобразявани 

една до друга, обърнати към зрителя (Обр. 

1). Хитоните им са двойно препасани като 

при някои раменете са голи. Обикновено 

косите им са прибрани, но има и изключе-

ния, предимно в по-ранната им иконогра-

фия. Нимфите от тази група са изобразя-

вани по различен начин. Едни са с отпус-

нати надолу ръце, които могат да бъдат 

празни или да държат предмети като па-

тера, шишенце, черупка от мида, цвете, 

плод, съд, от който изтича вода и т.н.  

 Срещат се и сцени, в които ним-

фите са с по една отпусната надолу ръка, 

докато другата е поставена върху рамото 

на стоящата до нея.  

Понякога средната нимфа е изобра-

зявана с прибрани до тялото ръце, а върху 

раменете ѝ са ръцете на другите две бо-

гини.  

Върху голяма част от оброчните 

плочки при Огняново те са представени 

схематично и без ръце (Обр. 2).  За  прото-

тип на този вид иконография се приемат 

т.н. ксоанони – най-ранните култови изоб-

ражения (Карадимитрова 1992, 189-190). 

Според В. Добруски плочките са грубо из-

работени, дело на местни каменоделци 

(Добруски 1896, 406), произвеждани в 

околността едва в началото на III век (Ка-

радимитрова 1992, 190).  

Най-популярна е иконографията на 

танцуващите богините, хванати за ръце 

или за апоптигмата на хитона. В религиоз-

ните представи на хората, танцът е откри-

тие на боговете и всички култове, свързани 

с плодородието, имат елемент на танц (Ка-

радимитрова 1992, 192). Счита се, че хо-

роводната схема в оброчните плочки е ре-

зултат от гръцкото влияние (Ботушарова 

1954, 205), докато римското се свързва с 

изобразяването на нимфите като трите гра-

ции, където идеята за танц отново присъс-

тва (Обр. 3, 4).  

Освен голотата, характерното за 

тази иконография е представянето на сред-

ната богиня в гръб, с ръцете, поставени 

върху рамената на отсрещните две. Обик-

новено в двата долни ъгъла на плочките са 

изобразени съдове с изтичаща от тях вода.   

В друг вариант тялото на дясната 

богиня е извито към другите две, но с гла-

вата, обърната в другата посока. В тази 

Обр. 1 Обр. 3 

Обр. 2 Обр. 4 

Обр. 5 
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сцена богините развяват „шал“ над тях, 

може би отново елемент отново от някакъв 

танц.  

Трите грации всъщност са трите 

голи Харити. Павзаний не дава отговор на 

въпроса кой и кога ги „съблича“, но по-

сочва някой си Етеокъд Орхоменски, 

който установява представата за тяхната 

троичност (Paus. 9.35.3). Със сигурност 

обаче през IV в. пр. н. е. богините вече се 

изобразяват без дрехи, като отговорни за 

тяхната голота се счита или художникът 

Калимах, или Еуфранор (Карадимитрова 

1993, 70).  

Обединяването на образа на Хари-

тите с функциите на нимфите се свързва с 

римските религиозни представи. В про-

винция Тракия те навлизат в готовия син-

кретизиран модел, познат от множеството 

открити паметници. Иконографията на 

трите нимфи като трите голи Харити най-

силно изразява връзката на култа им към 

водата (Карадимитрова 1993, 72). 

Сред оброчните плочки с други бо-

гове преобладават тези със Зевс и Хера 

(Обр. 5). Ролята на нимфите в тях е второс-

тепенна. Интересни са двата варианта на 

изобразяването им, в зависимост от това 

дали са до Зевс или до Хера. Поставени до 

Зевс, нимфите имат нормален ръст, но сто-

ящи до Хера – те са смалени драстично. 

Ботушарова обяснява тази особеност със 

степенуването на тяхната божественост, 

когато е обвързана с плодородието (Боту-

шарова 1954, 211). Иконографията е харак-

терна само за Тракия и се свързва с почи-

тането на растителната сила, отразена във 

връзката между нимфите, Зевс и Хера  (Бо-

тушарова 1954, 209). 

                                                           
4 Северната граница на провинция Тракия е доста ди-

намична до 193-197 година, когато започва да следва 

билото на Стара планина. 

Трите богини са изобразявани също 

и с Тракийския конник, Асклепий, Апо-

лон, Хермес, Херакъл, Ерос, Артемида и 

др.  

Единствено в село Огняново са от-

крити споменатите вече оброчни плочки с 

изображение на уши. Разпространението 

им е главно в източните райони на Мала и 

Предна Азия и се свързва предимно с 

култа към Изида (Гочева 2000, 545-549). 
 

СВЕТИЛИЩА 

В преобладаващата си част светилищата 

на нимфите са извънселищни (Карадимит-

рова, 1990: 10). В градска среда те се делят 

на два основни типа – фонтани и храмове.  

За нимфеум-фонтан има сведения 

по монетни изображения в Хадрианопол 

като се предполага, че подобен е същест-

вувал и в Никополис ад Иструм4 (Юру-

кова, 1987: 75-78). Със сигурност в мина-

лото броят на този вид съоръжения в Тра-

кия е бил значително по-голям, но инфор-

мацията за тях не е достигнала до нас. 

Част от градските нимфеуми са 

конструктивно свързани с термални комп-

лекси. Често в подобни съоръжения се от-

криват следи от вотивни дарове, посветени 

на Асклепий, както и в някои Асклепиони, 

издигнати до или върху лечебни извори, 

има свидетелства за култа към нимфите. 

Досега на територията на Тракия са разк-

рити четири нимфеума в контекста на рим-

ски терми и поне в три Асклепиона е отк-

рита пряка връзка с тях. 

Макар нимфеумите като архитек-

тура да са взаимствани от изтока, едва през 

римската епоха те придобиват своя облик 

(Юрукова, 1987: 78). Първите сведения за 

тази промяна се откриват в Бургаски ми-

нерални бани (Aquae Calidae). Римските 
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терми не са изцяло проучени, но въз ос-

нова на фрагменти от статуетка и оброчна 

плочка на нимфите, се предполага за нали-

чието на светилище. При каптажа на из-

вора са открити над 3000 антични монети, 

предимно бронзови. Датировка им варира 

най-общо от V век пр.н.е. до  I век сл.н.е., 

което дава основание на Б. Филов да зак-

лючи, че римската баня е изградена около 

средата на I век сл.н.е. (Филов, 1910: 217), 

но мястото със сигурност е обособено като 

култово поне шест века по-рано. 

За нимфеум при Старозагорски 

минерални бани знаем от строителен над-

пис, датиран средата на II век сл.н.е. (161-

163 г.): 

„На добър час! 

За победата и дълговечността на 

господарите Марк Аврелий Антонин, Лу-

ций Аврелий Вер и Фаустина Августа и на 

цялата им фамилия и на свещения сенат 

през управлението на императорския на-

местник Тулий Максим в чест на боги-

ните Нимфи и на най-блестящия град на 

траянците Улпий Хиероним, родом от от 

Никомедия, като беше първожрец, пост-

рои със собствени средства и от основи 

къпалните, двете съблекални, фригидари-

ума и нимфеума с цялата им украса и ста-

туи, [както] и каптажа и водопровода за 

студена вода и като въздигна за своя съ-

първожрица жена си Валерия Фронто-

нима, предаде всичко в завършен вид съг-

ласно [волята, наредбите на] венценос-

ците.“  (Николов, 1968: 43-47).   

Официално нимфеумът се води не-

разкрит, но би могло да се допусне, че хра-

мовото пространство е вписано в архитек-

турата на термите като един цялостен ком-

плекс, подобно на светилището в Хисар, 

описано по-долу. Основание за това дава  

както направения паралел, така и самият 

надпис, в който храма се изброява, наред с 

останалите помещения на термите като не-

делима част.  

Въз основа на два фрагмента от об-

рочни плочки на трите нимфи, се предпо-

лага за светилище и при термите в Панча-

рево. Открити са и късноримски монети 

при каптажа на извора (Геров, 1967: 66). 

За почитането на нимфите в Аскле-

пиони има сведения в Германия (Вълчев, 

2012: 444) и Глава Панега (Вълчев, 2015: 

221). Включването на Pautalia в тази група 

е обосновано от нейното монетосечене. В 

емитираните по времето на императорите 

Септимий Север и Каракала (Обр. 6) мо-

нети е изобразен хълмът Хисарлъка с 

храма на Асклепий и трите нимфи до него 

(Varbanov, 2005: 4648, 5256).  

Присъствието на богините в избро-

ените Асклепиони може да се оправдае 

само, ако местното население ги е припоз-

нало като покровителки на лечебните из-

вори там.  

На източния склон на хълма Бу-

нарджика в Пловдив все още могат да се 

видят следи от нимфеума при днешната 

османска чешма (Обр. 7, 8). Останките 

представляват къси антични зидове в осно-

вата на скалата, образуващи три малки га-

лерии, от които изтича вода.  

Обр. 6 
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Пространството зад съоръжението 

е оформено като малка площадка, ограни-

чена от север със скален масив, а на запад-

ната страна  струпване на няколко каменни 

блока образува „вход“ около пролуката на 

скалата, вероятно част от светилището в 

предримския му период (Обр. 9, 10). 

 

Изцяло проучено и експонирано е 

светилището на нимфите при село Кас-

наково, Хасково.  

Като архитектура представлява три 

изворчета, разположени в основата на по-

луелипсовидно изградена стена до ска-

лата. Централното изворче е покрито с ар-

ковиден свод, който стъпва върху два тра-

пецовидни каменни блока, докато другите 

два са открити полукръгли басейнчета, 

вградени в структурата на зида. Те са раз-

положени едно срещу друго в двата края 

на стената. 

Образуваното дъговидно про-

странство между изворите е открита площ, 

ограничена в миналото с колонада от се-

верната страна, от която са запазени само 

някои от стилобатите. Интересното е, че 

върху тях са изсечени изображения на гли-

нени лампи. 

Над централния извор е поместен 

надпис надпис на гръцки от II век (Обр.12), 

който съобщава, че светилището е ним-

феум (Венедиков, 1950: 106-107): 

 "На добър час! Тит Флавий 

Бейтюкент Есбенериос и неговата 

съпруга Клавдия Монтана направиха и 

посветиха извора на нимфите и 

Афродита." 

Обектът е беден на паметници, по-

ради иманярските набези преди редовните 

разкопки през 1945 г. (Венедиков, 1950: 

105). Светилището принадлежи към ти-

пична за времето римска вила, собственост 

на романизиран тракиец. Веселка Каца-

рова прави паралели с подобни частни 

нимфеуми като тези във Вила Тибериана 

на о. Капри, в двореца на Нерон – Доми-

циан на Палатин, вилата на Хадриан в Ти-

воли и др. (Кацарова, 2013: 493).  

 

Светилището на нимфите при 

село Огняново няма аналог по нашите 

земи. Вацлав Добруски е неговият пръв 

проучвател (Добруски, 1896). Той открива 

изобилие от оброчни плочки и много во-

тивни дарове: малки глинени еднофи-

Обр. 7                                           Обр. 8 

 

Обр. 9                                   Обр. 10 

 

Обр. 11                                            Обр. 12 
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тилни лампи, стъклени шишенца,  огле-

далца, костни лъжички5,  монети и др. В 

архитектурен план е засечена обикновена 

четвъртита сграда от селски тип (Доб-

руски, 1896: 404-408). По-късно Златозара 

Гочева попада и на други структури (Го-

чева, 2002: 112-115). Предполага се, че 

светилището е било комплекс от сгради с 

голяма открита площ, която също е изпол-

звана за култови дейности от множеството 

посетители (Вълчев, 2015: 276). Керамич-

ният материал от елинистическата епоха, 

както и колективна находка от републи-

кански римски монети, свидетелстват за 

ранното сакрализиране на мястото, свър-

зано с тракийските религиозни представи 

(Гочева, 2000: 548). Връзката му с римс-

ката епоха ясно е изразена с голямото ко-

личество оброчни паметници и вотивни 

дарове (Гочева, 2002: 115).   

От самото разкриване светили-

щето на нимфите в днешния Хисар 
(Diocletianopolis) е погрешно интерпрети-

рано като калдаруим (Маджаров, Танчева, 

2008: 378-381) и тепидариум (Маджаров, 

Танчева, 2011: 348-350), добавени към тер-

мите през IV век. При внимателно проуч-

ване на находките и архитектурата на 

обекта се откриха някои пропуски, които 

опровергаха това твърдение и внесоха яс-

нота в археологическата ситуация6. 

                                                           
5 Определяните от Добруски, а по-късно и от Златозара 

Гочева (Гочева, 2002: 113), предмети за костни 

лъжички, според мен са игли за коса. Предположението 

ми се базира както на огромната прилика с тях – тънко 

тяло, заострено към върха, така и на иконографията на 

нимфите, където богините са изобразявани с прибрани 

коси. Намирам за логично, наред с огледало, суетните 

богини да бъдат дарявани  и с игла за коса. 
6 Проблемът беше тема на бакалавърската ми работа 

през 2016 със заглавие „Светилището на нимфите в Di-

ocletianopolis – термален комплекс и лечебен център“. 

През същата година трудът бе резюмиран в статия, 

публикувана в сборника „Мултикултурният човек“.  

Първоначално светилището се е на-

мирало непосредствено върху минерал-

ните извори (Обр. 12). Впоследствие на юг 

пред тях са издигнати и римските бани, да-

тирани II век (Иванов, 1988: 28; Маджаров, 

Танчева, Маджаров, 2016: 599 – 604). В 

края на IV век термите са разширени в по-

сока към светилището, което налага него-

вото преместване в източната част на 

комплекса (Кривошиева, Драганов, 

2016:51-83). Свидетелствата за това разви-

тие са няколко: при каптажа на извора са 

открити римска бронзова фибула, сребъ-

рен „хирургически инструмент“7, еднофи-

тилна глинена лампа, чаша от еленов рог, 

черупки от яйца, дребни животински 

кости, костилки от кайсии  и др., както и 

монети, датирани от IV в. пр.н.е. до IV в. 

сл.н.е. (Цончев, 1937: 152-157);  около кап-

тажа на същия басейн са засечени останки 

от по-ранна архитектурна структура, както 

и при другия извор (Цончев, 1937: 134,144, 

145); в едно от помещенията на това раз-

ширение са открити четири цели оброчни 

плочки на трите нимфи и единадесет фраг-

мента, вградени в зида (Цончев,  1937: 147-

150);   пода   на   съседното   помещение  са 

открити  пет   малки    глинени лампи (Цон-

чев, 1937: 152)8. 

Всички тези факти недвусмислено 

говорят за сакралността на мястото преди 

да бъде застроено с бански помещения в 

края на IV век. 

7 Определен  като хирургически, сребърният инструмент е дъ-

лъг 0,12 м, с плоско тяло, което се разширява по средата. Еди-
ният край е ограничен от малка кръгла плоскост, а другият за-

вършва с остър връх. Склонна съм да допусна, че предметът 
също е игла за коса, подобно на „лъжичките“ от Огняново. 
8 Тук е мястото да припомня за откритие 48 лампи в светили-

щето на нимфите при Огняново (Добруски, 1939: 406) и за из-
сечените такива върху стилобатите от Каснаково. 

Даряването на лампи е засвидетелствана практика и в 

гръцките пещерни светилища на нимфите (Larson, 2001: 176). 
Пещерата Φυλή в Атика, известна още и като „Λυχνοσπηλιά” 

– „Пещерата на лампите” е наречена така, заради намерените 

в нея над 2000 лампи и вотивни релефи с изображения на 
нимфите, Пан и Хермес (Larson, 2001: 176-177, 245-246).   
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Като архитектура по-

късното светилище предс-

тавлява храмова пост-

ройка от три верижно 

свързани помещения 

(Обр.13). Освен 

топлата връзка с 

термите, светилището 

има два самостоятелни 

вход/изхода – от север и от юг, 

така че поклонниците да имат сво-

боден достъп до храма, без да се 

налага да преминават през банята. 

В южното помещение на свети-

лището са разположени П-образно три 

басейна (един централен и два малки 

странични), взаимно свързани чрез 

преливници. Късите страни на 

централния басейн (север-юг) са 

ограничени от дълбоки ниши с фор-

мата на пещера9. В центъра им е 

оформен по един олтар (тип лара-

риум), където са поставяни ри-

туални лампи и оброчни 

плочки10. Масивен фраг-

мент, открит на дъното на 

басейна, свидетелства за 

сводовото покритие на 

водното съоръжение, по-

добно на двата малки басейна, 

вградени в зидовете помещението. 

Останалата част на храма продъл-

жава в две свободни помещения, с 

триделно разчленени стени.  
  

                                                           
9 В описанието си на Елада, Павзаний споменава за  нимфите, 
че са почитани в  пещерите с реки, смятани за техни домове. 

Спецификата на природата и геологията в континентална 

Гърция и заобика-лящите я острови, изиграват основна роля в 
това възприятие, тъй като скалния карстов пейзаж 

изобилства от пещери, създадени от действието на водата. 

Често от тези пещери, малки или големи, избликват извори, 
като в действителност, пещерата е най-разпространеното 

култово светилище на нимфите (Larson 2001, 9). Самият израз 

„пещерата на нимфите“ често се използва в елинистическата 
литература (Елиаде 2012, 226). Пренасяйки светилищата им в 

градовете, хората се опитват да подсигурят на богините ус-
ловия, близки като тези, в които живеят. Ето защо, освен во-

дата като задължителен елемент, в нимфеумите са изграж-

дани ниши, подобни на пещери (Баранов 1973, 451). В  нимфеума 
при Каснаково тази особеност се открива при засводяването 

на централното изворче с бликащата от него вода.  
10 На дъното на същия басейн е открита оброчна плочка на 
трите нимфи, за която се предполага, че е била монтирана в 

една от нишите (Маджаров, Тачева 2009, 378). Отделно, в ол-

тара на южната ниша, е открита in sito малка еднофитилна 
лампа (Маджаров, Танчева, Инуки 2004, 133).   
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Обр. 15. Светилище на нимфите,  

 

  

Обр. 13 

Обр. 16. Нимфеум-фонтан,  Сиде, Турция  

Обр. 18. Светилище на нимфите, Егерия, 
Турция 

Обр. 19. Светилище на нимфите, Сиракуза, Сицилия 

Обр.14. Светилище на нимфите, 
Хисар 

Обр. 17. Уличен ларариум – 
Помпей, Италия 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Няколко са изводите, които можем нак-

ратко да обобщим за култа към нимфите в 

провинция Тракия: 

– в по-голямата си част епитетите са от 

гръцки произход  и принадлежат към гру-

пата на функционалните. Въпреки че в 

групата на местните епитети преобладават 

тракийските имена, няма основание прак-

тиката да се приеме за тяхна. Нимфите са 

именувани спрямо местата, които обита-

ват и са считани за техни покровителки. 

Самият Хезиод признава, че не е възможно 

да се изброят имената на всички нимфи, но 

тези които живеят близо до тях познават 

техните собствени (Hes. Theog. 69-70); 

– в стилово отношение иконографските 

схеми върху оброчните плочки са форми-

рани в следствие на проникването на раз-

лични култури, но се откроява и проява на 

самобитност. Култът към трите нимфи е 

силно повлиян от възприятията на съседна 

Елада, обогатен от малоазийската религия, 

променен от римската култура и не на пос-

ледно място – изразен чрез чисто тракийс-

кия си характер и образност; 

– на база на датировката на отделните ним-

феуми се забелязва, че в края на I век и на-

чалото на II век започват да навлизат нови 

тенденции в култовото изразяване от 

чисто римски характер, свързани с изграж-

дането на светилища-балнеуми като част 

от градската среда. Периодът е характерен 

и с изобилието на оброчни плочки и во-

тивни дарове, както и с посветителни над-

писи. През целия III и около средата на IV 

век може да се каже, че култът е напълно 

утвърден в неговия римски модел. Краят 

на този етап се свързва с навлизането на 

християнството и преустановяването на 

езическите култове. Преходът, разбира се, 

                                                           
11 Информацията беше подадена от Димитър Димит-

ров, участник в научната конференция „Божественото 

знание на Древна Тракия“. 

отнема време, което поставя двете религии 

в период на засилен антагонизъм. Прави 

впечатление рязкото намаляване на архео-

логическия материал, свързан с култа, към 

края на IV век и пълната липса на такъв 

през V век.  

Всеизвестно е, че с новата религия 

не отмират старите езически традиции. В 

българския фолклор образът на нимфите 

намира място в много песни и легенди, къ-

дето богините са познати като вили, само-

вили, самодиви и др. С тях продължават да 

се именуват местности и извори. Паметта 

за светилища им също не е отмряла, ка-

къвто е примера с аязмото на манастира 

„Св. Анастасий“, известен и до днес като 

нимфеум11. Макар по настоящем свеще-

ният извор да е изцяло в ръцете на христи-

янството, има един епиграфски паметник, 

който категорично показва, че за култа 

към трите богини не бива да се говори в 

минало време:  

На нимфите 

 с благодарност! 

Надписът е от 23 юли 2020 година и иде да 

покаже, че откакто свят светува, животът 

се движи в една и съща посока – неговият 

собствен кръговрат. 
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Abstract: The cult of the nymphs in the 

province of Thracia is a subject that has barely 

been studied and is unpopular as a whole. It is 

probably due to this circumstance that there 

are omissions in the discovery and 

identification of nymphaeums from Roman 

times. It was precisely in this period that the 

tradition of building this type of sanctuary by 

mineral springs was introduced, along with 

the so-called thermae spas. To date, four such 

sanctuaries have been identified on the basis 

of votive materials: Aquae Calidae, Stara 

Zagora mineral baths, Diocletianopolis and 

Pancharevo. Another two nymphaeums of the 

so-called rural type were uncovered on the 

territory of Thracia - one near Ognyanovo and 

the private sanctuary by Kasnakovo. A 

logically founded and clearly supported with 

arguments hypothesis about the location of 

the nymphaeum in the thermal complex of 

Diocletianopolis has been developed by 

means of comparative analysis of the finds 

from the former, the architecture of the latter 

and the clarification of the essence of the cult. 
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ТРАКИЙСКИТЕ КОРЕНИ В ЕДИН ЕГИПЕТСКИ РИТУАЛ  
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За всеки любител на древната исто-

рия са известни думите на Херодот за тра-

ките и египтяните: че те плачели, когато 

някой се ражда и ликували, когато умира. 

Разбира се, въпреки риданията при ражда-

нето на нов живот нито траките, нито егип-

тяните са се примирявали с тлението. Мно-

гобройните тракийски могили, крайно не-

вярно наричани „гробници“, дават изоби-

лен материал за какво всъщност са се из-

ползвали. Достатъчно е да се споменат 

само многократната им употреба, видима 

от изтърканите до блясък прагове, или вра-

тите на камерите, които се затварят от-

вътре. Очевидно става дума за изпълня-

ване на ритуали. Оскъдното пространство 

в камерите ясно говори за ограничения 

брой хора, които са можели едновременно 

да влизат вътре. Последното не означава, 

че броят на изобщо влизащите вътре 

трябва да се ограничи до царя и близките 

му. За подобно нещо може да се говори в 

Египет (понеже пирамидите също не са 

гробници). Впрочем точно един добре съх-

ранен, документиран и отчасти изследван 

мистериален култ в Египет може да хвърли 

светлина какво точно са правели египтя-

ните в пирамидите, а траките – в техните 

могили и скални светилища.  

Става дума за ритуала (фестивала) 

Хеб Сед – честване на 30-тата година от 

възцаряването на фараона. Следите на Сед 

са видими още при първите фараони Ден и 

Джосер (най-общо във времето на I-III ди-

настия, от 3000 до 2600 г. пр. Хр.). От една 

страна историята на този ритуал, неслу-

чайно наложил се в науката като „фести-

вал“, е красноречиво потвърждение на не-

избежната склероза на свещените мисте-

рии, която ги превръща във формално из-

пълняване на ритуали, често с променен 

смисъл и дори с подменени централни еле-

менти. От друга страна Хеб Сед ни предос-

тавя щастливата възможност да реконст-

руираме както първичната форма на мис-

терията, която алегорично е драматизирал, 

така и нейния генезис. 

Знаменателно е, че точно по съ-

щото време в Египет за пръв път в архи-

тектурата започва да се използва твърдият 

гранит. Джосер е първият, който строи 

стъпаловидна пирамида, a до нея – специ-

ална зала за извършване на ритуала. Ней-

ният архитект е легендарният и обожест-

вен Имхотеп. Оттук нататък се усъвър-

шенства технологията на пирамидите, но 

тяхното значение и връзката им със Сед се 
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забравя и ритуалът се „поегипетява“. Съв-

сем логично в един момент пирамиди 

престават да се строят. Забравя се, естест-

вено, какво всъщност е Фестивалът Сед, 

Аменхотеп IV (реформаторът Ехнатон) 

празнува своя Сед заедно със съвладетеля 

си бог Атон само четири години след въз-

царяването си. Хатшепсут, владетелка от 

XVIII династия, предпочита да премести 

своя фестивал на 16-тата година от управ-

лението си. Фараонът от XI династия, ко-

муто тя се стреми да подражава в полити-

ката си – Ментухотеп II, подминава без от-

белязване 30-та си година на престола и 

празнува своя Сед девет години след това. 

След първия Сед, понеже малцина фара-

они доживявали 30- годишно управление, 

фестивалът се провеждал на всяка след-

ваща трета година. Така идеята за цик-

лично честване на властта се запазва, но 

добива изцяло легитимиращ политически 

смисъл.  

Важното на разглеждания Фести-

вал е, че е Фестивал на Регенерацията. 

Практикуващите го откровено са вярвали, 

или поне силно са искали да вярват, че ри-

туалите не само духовно ги свързват още 

по-силно с Бога, когото са смятали и обя-

вявали за съвладетел (или съпруг и баща, 

като Хатшепсут). Те са вярвали, че биоло-

гичният им часовник буквално се връща 

назад, т.е., че са можели да живеят може би 

не вечно, но да връщат достатъчно пъти 

времето назад. Политическата идея за въ-

зобновяване на империята (renovatio impe-

rii) е имала политически привкус само до-

толкова, доколкото тялото на владетеля е 

мислено като тялото на държавата (Ернст 

Кантаровиц разработва блестящо тази 

връзка в „Двете тела на краля“, но съжале-

ние разглежда само западноевропейското 

средновековие). Ето защо всички споме-

нати владетели не само са били ревностни 

религиозни реформатори, а и много скру-

пульозно са следвали предписанията на 

проповядваната от тях религия. Въпрос-

ната религия е съдържала доста синкре-

тични елементи, понеже е целяла винаги 

културно единение на вече политически 

обединено, но доста разнородно населе-

ние. Тази религия, обаче, винаги е била 

същностно монотеистична, а Божеството е 

било лично, направо интимно свързано с 

владетеля. И понеже е ставало дума за ду-

ховно-телесно регенериране на владетеля, 

(а по аналогия и на всичките му вярващи 

поданици), религията е изисквала нови, 

точно определени места и начини за из-

пълняване на култа й. Такива култови съо-

ръжения са пирамидата на Джосер, или 

храмовете на Ментухотеп II и Хатшепсут. 

Понякога радикалността на реформата е 

изисквала не само издигане на храмове 

или нови култови центрове, а създаване на 

цели нови градове – като Ахетатон на Ех-

натон и Новияте Римове на Константин 

Велики (Сердика, после Византион-Конс-

тантинопол). Във втория случай решаващо 

е било или продължителността на амнези-

ята (при Ехнатон), или търсене на кул-

турна среда, най-благоприятна за успеха 

на грандиозното начинание.  

Основният мотив на тази макси-

мално кратка разходка през над три-хиля-

долетната история на един определен мис-

териален ритуал е, че част от основата на 

този ритуал е съхранена. С други думи, 

ние знаем как е изглеждал и какво е целял 

ритуалът поне в началото на IV хил. пр. 

Хр., поне в Египет, и респективно бихме 

могли да видим забравянията и припомня-

нията на процедурата по „рестарт“ на жи-

вота до триумфа на Християнството. Въп-

реки всички идеологически девиации, ев-

ропейската култура е християнска и сега, 

т.е. теоретично би трябвало да можем да 
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видим каква е динамиката на забравянията 

и припомнянията до днес. 

Мистерията Сед е засвидетелствана 

в древни египетски текстове, релефи и ри-

сунки поне от времето на Джосер. Всъщ-

ност изображенията в неговата стъпало-

видна пирамида в Сахара са направо „на-

ръчник на египетското знание по темата“. 

Буквално Хеб-сед означава… Празник на 

опашката. На 30-тата година от управлени-

ето си фараонът, след като приемал коро-

ните на Горен и Долен Египет от боговете, 

украсен със странна опашка, извършвал 4 

ритуални обиколки на храма. Накрая с 

тържествена процесия отново се покланял 

на боговете на Горен и Долен Египет. По 

този начин той връщал изтеклото време и 

така се подмладявал. И понеже явно подм-

ладяването не е било спиране, а само връ-

щане на времето, след всеки три години 

все по-възрастният фараон трябвало да се 

поддържа с нов  Сед. (Jill Kamil, Ancient 

Egyptians: Life in the Pyramid Age). 

Поне за първия си Хеб Сед, фарао-

нът, според традицията, е трябвало да из-

дигне специално свещено помещение. (Из-

глежда някои, като Аменхотеп III в сре-

дата на XIV в. пр. Хр., са имали други ре-

шения. Той чества своя Сед в двореца си в 

Тива, но издига т. нар. Колоси на Мемнон 

и грандиозния храм на Амон в Карнак). 

Що се отнася до свещения реквизит 

на ранната мистерия, от запазените пред-

мети и изображения можем да сме сигурни 

само че е използвана скъпоценна чаша, из-

работвана специално и използвана само 

веднъж, и стълб (джед) в или до свещената 

постройка. Ритуалната чаша със сигурност 

играе роля на един вид „кръщелно свиде-

телство“ на фараона, който се ражда вед-

нъж като човек, втори път като владетел и 

трети път – на своя Сед. Поначало фарао-

ните имат няколко имена и би било нор-

мално да получават още едно при прераж-

дането с всеки нов Сед. (Как ли е звучало 

пълното име на Рамзес II, който управля-

вал 67 години и празнувал 14 Сед-а, като 

намалил дистанцията между следващите 

ритуали  от 3 на 2 години!?) 

Джет поначало е бил свещеният 

стълб, който се издига по време на церемо-

нията Сед. Той категорично е бил свързан 

с 30-те години, защото първото му изобра-

жение е точно ствол на папирус с издъл-

бани върху него 30 резки. По всяка вероят-

ност точно той е бил в центъра на ритуал-

ните обиколки на фараона. Въпросните 

обиколки, обаче, скоро стават 8 бягания 

между два стълба, които символизират не 

четирите края на света (т.е. кръст), а еди-

нението на Горен и Долен Египет. Джед 

продължава да бъде издиган много тър-

жествено, но става дървен стълб, символи-

зиращ дървото, в което Изида открилa тя-

лото на мъртвия си съпруг Озирис. Така от 

органичен свещен предмет на преражда-

нето при 30-та година, той започва да се 

приема като символ на просперитета, мъж-

ката сила и плодородието (т.е. остава с из-

цяло вегетативно и фалическо значение). 

Всъщност от късната, склерозирала 

форма, където стълбът няма 30 нареза, а 

четири напречни „стъпала“, може да се 

заключи, че в първичния вариант на мис-

терията, Джед са били четири стълба и са 

символизирали четирите посоки на света. 

Подобно предположение е толкова по-въз-

можно, предвид че при рисунка без перс-

пектива подобно изобразяване е съвсем ес-

тествено. 

Накрая, разбира се, можем да сме 

сигурни, че в първичната мистерия е фигу-

рирала загадъчната опашка, дала прозви-

щето на целия ритуал („Фестивал на опаш-

ката“). Тази опашка е трябвало да бъде 

вълча. Няма как да не е била вълча, понеже 

самият празник Сед е в чест на древния 
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бог, закрилящ и символизиращ царя – 

Упуаут-Сед, а той е Бог-Вълк. (Shaw, Ian. 

Exploring Ancient Egypt). Доказват го и за-

пазените изображения на Бога-Вълк както 

в самостоятелни статуи, така и в сцени, ко-

ито представят Хеб-Сед. 

За всеки, дори бегло интересуващ 

се от египетската история, Бог с глава на 

чакал/вълк е само Анубис. Точно това са 

мислели и египтяните, които с времето на-

пълно забравят първоначалната функция 

на Бога-Вълк. Като „отварящ пътищата“ 

(което значи името му). Те започват да го 

свързват с прехода в Дуат (царството на 

мъртвите), а оттам напълно го отъждествя-

ват с Анубис. Опашката (или цяла вълча 

кожа), носена от фараона при мистериал-

ната четирикратна обиколка, се замества 

от жезъла джед. В това, че Анубис произ-

лиза от Упуаут няма съмнение. Въпросът е 

откъде е дошъл в Египет Упуаут, т.е. ця-

лата мистерия с рестарта на владетелския 

живот на 30-тата година от управлението 

му, свързана със симбиозата вълк-човек. 

Явно вълчата опашка (или кожа) 

като владетелски аксесоар изобщо не е 

била понятна за египтяните от по-късните 

периоди, защото опашката скоро е заме-

нена с бича. 

Масовият египтянин, вероятно още 

много скоро след времето на Джосер, не е 

можел да си представи ритуално маски-

ране (превръщане) във вълк на своя фа-

раон.. Ето защо, макар традицията с бяга-

нето да се запазва, тя вече не само добива 

политически, вместо магически смисъл, а 

и Бога-Вълк с подменен не с Анубис, а с 

божествения бик Апис.  

Накратко, без да се подлагат на 

съмнение цялото великолепие и загадъч-

ност на египетската цивилизация, трябва 

да отбележим следното: нейната емблема 

– пирамидите и породилият ги мистериа-

лен култ, въплътен в ритуала Сед, не са 

свързани органично с Египет. Както не е 

свързан с Египет органично култът към са-

мия Бог-Вълк Упуаут или другите две пър-

вични „египетски“ божества – Якх (откъ-

дето най-вероятно идва названието на 

„най-египетския“ символ анкх) и Бес. Тези 

култове, загубили първичния си религио-

зен контекст, са заместени от една изклю-

чително развита ритуалика, изкуство, ар-

хитектура, литература и наука. Във всички 

тях обаче темата за „рестарта на 30-тата 

година“ с ритуален „вълчи бяг“ на царя, е 

напълно загубена.  

Въпросът: „Дали коментираният 

ритуал е действал?“ надхвърля академич-

ния интерес – в буквалния и в преносния 

смисъл на израза. Първо, защото никой 

учен не би рискувал сериозно да зададе по-

добен въпрос, и второ - понеже отговорите 

му могат да бъдат само спекулативни. По-

добно питане е равносилно на въпроса: 

Дали едно лечение или хирургическа опе-

рация може да е успешно, независимо от 

обстоятелството, че нито пациентът, нито 

лекарят знаят защо трябва да се вземат 

точно определени лекарства и да извършат 

точно определени действия?  –Все пак 

Пепи II, последният строител на пира-

миди, е управлявал 94 години  - 2284/2247 

– 2194/2184 г. пр. Хр.).  

Несъмнено тук могат да се дадат 

много, отново спекулативни, „извинения“ 

за това, направо „неприлично“ дълго уп-

равление. Не веднъж под името на основа-

теля или на последния владетел от даден 

род се били отнасяни управленията на ня-

колко „първи“ или „последни“ царе. Факт 

е, обаче, че изображенията на Пепи и 

майка му по-късно ще бъдат резервирани 

изключително за тези на Изида и Хор, т.е. 

– една историческа реалност с всичките й 

механизми на функциониране – ще крис-

тализира в мит за бъдещите главни богове 

на Египет (Dorothea Arnold, „When the 
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Pyramids were Built: Egyptian Art of the Old 

Kingdom“) 

Какво точно е представлявал риту-

алът Сед? И, ако той наистина е оправда-

вал очакванията за връщане на времето, то 

какви ли, буквално нечовешки усещания, е 

предизвиквал в минаващите през него? На 

тези въпроси едва ли някога ще бъде даден 

отговор. Във всеки случай не и докато в 

ритуала, в най-добрия случай, се вижда 

смекчена версия на архаично сакрално ца-

реубийство. Едно е сигурно. Пирамидите 

не само че не са били гробници, а опреде-

лено са използвани с ритуални цели, 

близки до тези в ритуала Сед. По повод 

първото е достатъчно да напомним, че Хе-

опс строи най-високата пирамида, но баща 

му е най-мащабният строител на пирамиди 

и отбелязва управлението си с издигането 

на цели четири от тези грандиозни съоръ-

жения. Техните камери (наречени на царя 

и царицата) нямат никоя от характеристи-

ките на гробница. Те много повече прили-

чат на помещения, в които се извършват 

специални обреди, които целят регенера-

ция и, най-вероятно – постепенното обо-

жествяване на участниците. 

Този контекст налага да се подчертае, че в 

Древен Египет, след VI-та династия, спо-

менът за Началото тлее в определени кръ-

гове, но никога вече не става масова рели-

гиозност. Поне не в Египет. Празнуването 

на Сед, който някога бил покровителстван 

от Бога-Вълк и обстоятелството, че ражда-

нето на бог Хор се свързва с Кучешката 

звезда (Sothis / Сириус), са единствените 

преки реминисценции от мистериалната 

религия на Старото царство. (Gerald 

Massey, The Sign Language of Astronomical 

Mythology). Наистина мистериите на 

Изида стават много популярни. Пробле-

мът е, че тези мистерии не само имат раз-

лични централни персонажи, а са и много 

късно явление. Първото сведение за мис-

терии в Египет принадлежи на Херодот (V 

в. пр.Хр.), но той не ги свързва с богинята 

Изида. Конкретно за мистерии на Изида 

започва да се говори от II в. пр. Хр., а апо-

геят на разпространението им е едва към II 

в. след Хр. (Jan N. Bremmer, Initiation into 

the Mysteries of the Ancient World).  

Както беше подчертано, послед-

ното, което човек си е представял и си 

представя като емблема на Древен Египет 

е, метафорично казано, надбягващият се с 

времето фараон във вълчи образ. В мисте-

риите на Изида (и Озирис), разбира се, 

няма нищо подобно, както е очевидно от 

писанията на Апулей или Плутарх през II 

век. За малко по-изкушения в античната 

литература и изкуство читател, обаче, не 

би представлявало трудност да се досети 

за онази култура, в която владетелят, 

преди да започне да бяга, се преобразява 

на вълк; където вълкът е свещено животно, 

а вълчата маска – едно от лицата на владе-

теля бого-човек; където в „гробниците“ 

няма тела, а праговете им са изтрити от по-

сещения и вратите им се затварят отвътре 

(Диана Гергова, Обредът на обезсмъртя-

ване в древна Тракия); където формата и 

украсата на ритуалните чаши и други съ-

дове остават пълна загадка, освен ако не 

бъдат разглеждани като специален еле-

мент в детайлно развит и продължително 

практикуван култ на обезсмъртяването. 

Разбира се, става дума за тракийската ци-

вилизация, която е в основата и на „елинс-

ките“ Елевзински мистерии.  

Доколко египетският свят не е бил 

подготвен за имплантиране на подобна ви-

зия се доказва от накратко представеното 

по-горе амнезиране около всички цент-

рални мистериални моменти на култа към 

Упуаут. За тях бурно развилата се, нека я 

наречем – култура на пирамидите, която е 

органично свързана с ритуала Сед – остава 
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не история, а полу-мит. Неслучайно архи-

тектът Имхотеп скоро бил обожествен и, 

вероятно не много основателно, бил почи-

тан като основател на култа към Озирис. 

Елините от времето на Омир (VIII в. пр. 

Хр.) са били не по-подготвени да схванат 

„вълчия бяг“ на царя. Макар да кръщава 

цялата десета книга на „Илиада“ Долония, 

Омир описва поведението на главния ге-

рой – Долон като напълно абсурдно. Тро-

янският принц Долон се решава да шпио-

нира ахейците (гърците). За целта той се 

предрешава през нощта като бял (?) вълк и 

бяга до противниковия лагер. За нещастие 

е разпознат от Одисей и Диомед. С по-

мощта на Атина е заловен и обезглавен, 

след като предава тракийския цар Рез, 

който тъкмо идва на помощ на Троя.  

Абсурдността на разказа не подлежи на ко-

ментар. Защо Долон трябва да се дегизира 

като бял вълк за нощния си подвиг? Какъв 

ще да е бил този негов бяг, че Атина да 

трябва да помага на Диомед при улавянето 

му? Защо, въпреки обещанията си, ели-

ните убиват Долон? Защо, накрая, него-

вата смърт е последвана веднага от ги-

белта на Рез, който тъкмо е пристигнал от 

Тракия? Очевидно Омир, а след него 

всички елински автори предават онова, ко-

ето са чули или видели, но изобщо не са 

схванали. Друг е въпросът, че модерните 

изследователи, които се опитват да комен-

тират епизода в контекста на сравнител-

ната история на религиите, не са по-убеди-

телни. Те единодушно отнасят случая на 

Долон към ритуалните инициации на мла-

дите воини, при които вълчата символика 

е еднаква разпространена в древния свят. 

Долон, обаче, не е млад воин. Неговият 

баща Евмед е престарелият знаменит пе-

вец на троянците, а синът му, кръстен на 

дядо си, ще бъде спътник в бягството на 

Еней след падането на Троя. Единствената 

логична реконструкция, която може да се 

направи, е следната: Долон (чието име вед-

нага ни подсеща за двата големи тра-

кийски народа долонки и долиони, живе-

ещи от двете страни на Мраморно море) се 

опитва да извърши спасителен за троян-

ците ритуал. Дали го прави вместо стария 

цар Приам, или още по-стария Евмед? 

Дали самият той по някаква причина не се 

справя докрай с изпитанието? Възможни 

са всички отговори. Във всеки случай пре-

образяването на вълк тук (точно както и в 

Хеб Сед на фараоните), категорично не е 

символ на междинното социално положе-

ние на младежите. То е акт на връзка с бо-

жеството. Впрочем и дали подвигът му е 

бил пълен и позорен провал, както излиза 

от текста на Илиада? Или все пак е бил ус-

пешен, понеже според Еврипид цар Рез – 

син на една от музите и речен бог – не за-

гива, а в същата нощ, когато е обезглавен 

Долон, той продължава да живее вечно 

като антроподемон, т.е. човекобог. Което и 

предположение да допуснем, със сигур-

ност сме изправени пред една тракийска 

религиозна представа и практика, които са 

били живи през XIII в. пр. Хр., времето на 

Троянската война, представено от Омир 

(Bernard Fenik, Iliad x and the Rhesus: The 

Myth). Мистериалният култ е бил все така 

жив и през V в. пр. Хр., когато евентуално 

Еврипид пише „Рез“, или през IV в. пр. 

Хр., към който специалистите отнасят про-

изведението като анонимно и последно 

трагическо произведение на Античността. 

Разликата между трактовките на интересу-

ващия ни сюжет в „Илиада“ и „Цар Рез“ е 

много ясна: второто произведение е дело 

на човек, който прекрасно знае за каква 

мистерия говори, макар да не разбира въл-

чите превръщания. Ето защо той разказва 

за двата вълка, които се явили в мига на 

смъртта на Рез, но видението има за цел 

само да засили мрачния драматизъм на 

сцената. В края на драмата, обаче, Музата, 
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майка на цар Рез, изрично казва каква ще е 

съдбата на сина й, убит, както и Долон, 

единствено поради намесата на богиня 

Атина: Рез, е „пощаден от адската богиня 

(Персефона) като приятел на Орфей“ и ще 

живее вечно в пещерите, и ще предава во-

лята на бога на благочестивите мисти (пос-

ветените). Еврипид очевидно е посветен в 

Дионисиевите мистерии. Тъкмо в неговите 

„Вакханки“ зазвучава за пръв път убеде-

ността на една вяра, която започва да три-

умфира. Подобно на Августиновото виж-

дане за езичниците и еретиците „ще ги спа-

сим и насила“, Дионис обещава на Тива 

„тоз град, невеж за мойте тайнства, ще ги 

научи даже да не иска“. С външната страна 

на Елевзинските и Дионисиевите мисте-

рии са били запознати мнозина, в т.ч. 

Аристофан, който ги осмива в комедията 

„Жаби“ и неколкократно напада жлъчно 

самия Еврипид. Алегоричната драматиза-

ция на ритуалите в по-голямата им част не 

само е достъпна за непосветените, а е 

предназначена тъкмо за тях. Изглежда Ев-

рипид не е бил само наблюдател на Дио-

нисиите, както и Апулей – на мистериите 

на Изида. Впрочем Апулей дотолкова е 

бил интимен с тези мистерии, че заради 

многобройните му чудеса и знанията му 

още приживе е бил почитан със статуи. Ев-

рипид, който не само в стила, а и в идеите 

си изпреварва своите съвременници, е 

признат истински едва след смъртта му. 

Авторът на „Рез“, на свой ред, е запознат и 

с Орфизма. Не е изключено това да е една 

от причините чудесната трагедия да ос-

тане анонимна – в нея се разкриват не ри-

туалите, а самата същност на учението и 

бъдещата участ на „приятелите на Орфей“. 
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Първите съобщения за “император-

ска гробница от римската епоха... на 

метри от върха на най-голямата могила в 

България край с. Маноле” (могилата е из-

вестна с името Малтепе) се появиха преди 

няколко години. Тогава стана известно че 

в горния си край тя представлява в план 

квадрат с размери 7/7 м, а в дълбочина дос-

тига над 5 м. До края на миналата (2019) 

година в резултат на интензивни археоло-

гически работи бе постепенно разкрита 

една впечатляваща стена на “кулата над 

гробницата”, което показа, че дълбочи-

ната й всъщност е далеч над предположе-

ните 5 м и дори повече от 13 м. Разкрив-

ката показа и наличие на минали иманяр-

ски набези, свързани с опити за проник-

ване отгоре и отстрани на сравнително 

малка дълбочина спрямо върха на моги-

лата. Началните работи по обекта показаха 

онова, което се вижда на Обр. 1 и Обр. 2.  

Оценката, че под могилата се намира 

погребение на виден римски или тра-

кийски аристократ не е загубила актуал-

ност, макар че с времето все повече се го-

вори за това, че разкритата постройка не е 

кула в истинския смисъл на думата, а ве-

роятно представлява фундамент на гиган-

тска статуя. Счита се, че тази предполага-

ема статуя трябва да е била разположена в Обр.  2 

Обр.  1 
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оста на симетрия на 

могилата, че е била 

висока не по-малко 

от 10-15 м и че е 

имала тегло от ня-

колко десетки тона.        

Идеята, че 

разкритата струк-

тура е служела за 

фундамент, може 

да се подкрепи и с 

чисто технически 

аргументи, защото 

един значителен по 

размери и тегло паметник с оглед на него-

вата устойчивост не би трябвало да стъпва 

директно върху изкуствения насип, ка-

къвто е могилата. Тази идея няма как да от-

речем изцяло. Но, има едно “но”. Защото, 

ако е така, защо короната на фундамента 

(т.е. на “кулата”) не излиза на повърх-

ността, а се оказва вкопана на около 5 

метра? Би трябвало поне контурите й да се 

появят на върха (или съвсем близо до 

върха) на могилата и оттам нагоре да се из-

дига монументът. А тя (короната) се оказа 

доста дълбоко затрупана, както може да се 

прецени от Обр.1. Ако въпросният памет-

ник е трябвало да бъде здраво закрепен 

(т.е. запънат) в каменния фундамент, най-

добре би било последният да достига 

върха, там да има своеобразен архитекту-

рен завършек, от който нагоре да започва 

надстройката (монументът). С други думи, 

ако върху Малтепе е имало някакъв памет-

ник, защо е трябвало да се отделя от “ку-

лата-фундамент”, т.е. защо е трябвало над 

нея да се прави още няколко метра земен 

насип? Този насип в никой случай не би 

могъл да бъде здравата основа, върху ко-

ято да легне базата на висок и тежък па-

метник! А корона или нещо, което да на-

подобява завършване на “кулата” отгоре, 

наистина има! Има (имало е доскоро) на-

истина насип от няколко метра почва от-

горе. Този насип е изкуствен и стои там 

още с изграждането на могилата. Вижда 

добре се на Обр.1. Той не може да се появи 

сам поради елементарните закони на гра-

витацията. 

В продължение на същите разсъжде-

ния, ако “кулата” е изпълнявала ролята на 

фундамент, защо (също да се запитаме) 

няма спойка (т.е. няма разтвор!) между ка-

мъните (които видимо не са дялани), които 

я изграждат? Поне най-горе. Впрочем 

няма спойка по цялата разкрита днес висо-

чина, освен в зоната на оголената (!) вер-

тикална повърхност. Иначе тя не би се сру-

тила. Единственото, което е видимо, е фу-

гирането на външните камъни, което... ос-

тавя формалното впечатление, че “кулата” 

е зидана. Но не е така. В действителност (а 

и снимките от разрушението го илюстри-

рат) зад фугираните “стени” (които са по-

вече подобие на облицовка) има... каменен 

насип. Свободен. Едва ли не от свободно 

нахвърляни камъни.  

“Кулата” всъщност няма истински 

стени, което означава, че тя не е кула. Тя 

само така изглежда. Това значи, че сама за 

себе си тя няма устойчивост, камо ли да е 

Обр.  3 

Обр.  4 
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служила за основа на нещо друго. Нейната 

устойчивост се гарантира от насипа около 

нея, който я подпира странично. Особе-

ното на строежа е било, че “кулата” е из-

дигана едновременно с насипването на 

земната маса около нея. Даже видимите       

(добре          видимите!) очертания от поч-

веното напластяване показват, че т.нар. 

“стени” са подпирани от локален насип, 

застиган скоро след това от масовия насип 

за оформянето на цялата могила (Обр.6). 

Всичко това показва, че “кулата от 

Малтепе” едва ли е служила за фундамент 

на каквото и да е значително съоръжение – 

паметник, голям храм, светилище и пр. От-

критите при разкопките колона с дължина 

4 м и два броя капители показват само, че 

ако горе е имало нещо, то е било съвсем 

леко и по-скоро само маркиращо обекта. 

Има неща, които (при факта на раз-

рушението) вече могат със сигурност да се 

твърдят. Интересна особеност на строежа, 

например, е, че за “облицовката” са изпол-

звани камъни с плоско лице, по която при-

чина до момента на срутването тя наис-

тина изглеждаше като изрядно иззидана 

кула. Нещо повече, издигането на обли-

цовката е предшествало насипването 

вътре,  като същата облицовка е правена на 

“пръстени” и подравнявана на всеки 30-40 

см. Вътрешността на “кулата” обаче (да 

повторим) не е зидана, а представлява сво-

еобразен каменен пълнеж. “Кулата” е 

пълна със заоблени камъни, които я правят 

своеобразно подобие на “пясъчна кула”. 

Т.е. тя, както стана ясно, не може да стои 

за кратко (камо ли за дълго) време без вън-

шното околовръстно подпиране. Малките 

отвори по разкритата стена вероятно са от 

временно укрепващи дървени греди, които 

още тогава са били премахнати, а на тяхно 

място са останали съответни “гнезда”.  

По всеобщо мнение строежът е от 

ІІІ в. сл. Хр., т.е. на няколко хиляди го-

дини, което значи, че устойчивостта му е 

постигана благодарение на всестранно на-

сипаната отстрани почва. Камъните вътре, 

ако той е бил истинска кула, би трябвало 

да са споени с хоросан (някакви смоли или 

даже с кал!), или поне трябва да са били 

подредени така, че да се получи суха ка-

менна зидария. Ако бе така, въобще ня-

маше да се стигне до срутване след осъ-

щественото миналата година едностранно 

разкриване. Но, картината, както се вижда, 

е друга. Тя, без съмнение, доказва че само 

по контура са били подредени камъни на 

хоросан (подобно на плитко корито), след 

което вътре са били насипани обли камъни 

(подредени така, че лесно да падат, ако ня-

кой тръгне да дълбае през тях надолу!), а 

непосредствено отвън най-напред е напра-

вен локален подпиращ насип, последван от 

оформяне насипа на цялата могила.  

Всичко е изпълнявано като серия от 

еднотипни операции. През изминалите 

Обр.  6 Обр.  5 
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почти две хилядолетия все пак (поради 

собственото тегло и главно в резултат на 

земетръсите) стабилизиране (наместване и 

заклинване) на каменния насип също се е 

получило. Затова и “кулата” не се срути 

веднага след едностранното й оголване. Тя 

обаче не се държеше истински от визуално 

изглеждащите здрави “външни стени”. За-

щото такива няма. Това се разбира доста-

тъчно добре от снимките, които дават ос-

нование за извода (да повторим), че тя 

всъщност е призматично изграден каменен 

насип, прецизно оформен по контура и 

временно стабилизиран в строителното 

състояние чрез фугиране на външните ка-

мъни. Даже има добре различими следи от 

локални разрушения, станали още при са-

мото изграждане. 

Любопитно е, че в дълбочина “ку-

лата”, макар и незначително, се разширява 

в план. Това предполага намаляване на 

възможността от т.нар. “засводяване”, 

като съответно засилва предположенията, 

че каменният насип е вложен с цел непре-

менно да пропадане, ако се подкопае отст-

рани или отдолу. Дали това е било част от 

съображенията на нейния строител, 

трудно можем да кажем. И такъв ефект 

има. Но дали е бил предварително замис-

лен? 

 Съоръжението Малтепе, ако трябва 

да го оценим, е изградено много професи-

онално... и от някогашна, а и от днешна 

гледна точка. Ако камъните във вътреш-

ността на “кулата” са били свободно наси-

пани (като “свободен блокаж”), то това е 

било направено напълно съзнателно.  

Доказателство за професионализма 

на строителите е и доброто уплътняване на 

глинестата почва, от която е изградена мо-

гилата. Това се вижда много добре от 

всички снимки на разкопките, които сви-

детелстват за устойчиви вертикални от-

коси от 10 и повече метра. Повече от го-

дина те въобще не са “помръднали”. Падна 

“кулата”, но не и глинените откоси. Един-

ствената протекция за тях е полиетилено-

вото фолио, което предпазва от дъждовни 

води само най-горната част и въобще няма 

значение за общата им устойчивост. Моят 

опит от съвременното строителство сочи, 

че при естествените (естествено уплътне-

ните) почви вертикални изкопи с дълбо-

чина над 3–5 метра задължително трябва 

да се укрепяват. Изключение прави единс-

твено т.нар. льос, който “държи вертика-

лен откос”, но... него го има само в Се-

верна България и той проявява това си ка-

чество единствено при изкопи в естест-

вено уплътнени почви. Иначе (в традици-

онни условия) изкопите над 3-5 м се свли-

чат, при това повсеместно. А тук вертикал-

ният откос е висок над 10 метра и както по 

всичко личи, продължава да е достатъчно 

устойчив.  

 Ако трябва най-популярно да се 

опише класификацията на земните породи 

– сиреч почвите,  всички те (валуни, ча-

къли, пясъци, глинести пясъци, песъчливи 

глини и глини) се характеризират със своя 

зърнест строеж. Разликата е в едрината на 

зърната (вкл. микроскопичните зрънца) и 

наличието (или не) на свързаност (т.е. 

сцепление) между тях. Тази свързаност в 

Геотехниката се нарича кохезия. Тя е част 

от якостта на почвите, като не е постоянна 

във времето, вкл. като съществува естест-

вена възможност за постоянното или вре-

менното й нарастване. При разрушаването 

на почвите кохезията се унищожава час-

тично, но наистина има възможност с вре-

мето да се възстанови. Ефектът се дължи 

на обстоятелството, че кохезията на поч-

вите има преобладаващо водно-колоиден 

характер.  

Могат да се дадат най-елементарни 

примери за ефекта на водно-колоидните 
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връзки. Дори от... игрите на децата. От сух 

пясък например те не могат да направят 

“кофичка”, докато от мокрия – могат. 

Всички го знаем. Описаната кохезия в слу-

чая е временна, дори се нарича “при-

видна”, понеже при изпаряване на водата 

тя изчезва и “кофичката” се разпада. При 

глинестите почви обаче с изсъхването ко-

хезията нараства (напр. при непечените 

тухли) и от геотехничестата наука това е 

изяснено добре. Примери също могат да се 

дадат достатъчно.  

Особеното е и в това, че когато се 

уплътняват глинести почви (а при влага-

нето в могилата те безусловно са били уп-

лътнявани) същите трябва да имат точно 

определена влажност (наричана “опти-

мална”), трябва същевременно да се вложи 

и максимална уплътнителна работа, така 

щото с времето якостта да нарасне и да 

бъде предпоставка за постигане на устой-

чив вертикален (или необходимия 

стръмен) откос. При чистите и сухи пя-

съци и чакъли, които не притежават ко-

хезия, това не може да се постигне, незави-

симо от вложената уплътнителна работа. 

Същото се отнася и за каменния насип в 

“кулата” на Малтепе, който ако не е подре-

ден и подпрян добре, ще се стреми да за-

еме своя т.нар. “естествен откос” (който в 

масовите случаи достига най-много до 40о-

45о) – с други думи ще се свлече надолу.  

Сравнението с естествените верти-

кални откоси при строителни изкопи и раз-

кривката на Малтепе показва, че глината 

от могилата е била много професионално 

уплътнена и въобще, че тя именно крепи 

“кулата”. Отстраняването на тази глинеста 

почва предполага нейното (на “кулата”) 

саморазрушаване. Отвътре навън (незави-

симо от получилото се самоуплътняване) 

действат силите на т.нар. “земен натиск”, 

за поемането на който е нужна подпорна 

стена (по моя преценка) дебела в долната 

си част поне 3 метра, чиято задържаща 

функция съществуващата облицовка от 

обмазани камъни не може да изпълни. 

Допълнителен фактор, провокиращ 

свличането, се е оказало и разширяването 

на отвора, останал от иманярите. Трябвало 

е да се запълни своевременно, а не да се 

разширява и почиства. Вижда се частично 

на Обр. 6, и най-добре на Обр.7. Изглежда 

даже, че и напречната стена е силно подко-

пана. Не е ясно кога и защо. Дори е чудно, 

че срутването не е станало по време на раз-

копките.    

Бих добавил и още една техническа 

подробност. В Геотехниката неустойчи-

вите естествени почвени склонове са нари-

чат свлачища, а скалните – срутища. Има 

изчислителни методи, както и технологии 

за тяхното укрепяване, но те (тези явле-

ния) се проявяват и ще продължават да се 

проявяват. Те се обуславят от много фак-

тори, вкл. и от земетресенията, колкото и 

слаби да са те. Изтъквам го само заради па-

ралела, които бих искал да направя, а той 

е, че древният строител е решил успешно 

задачата за дълговечност на своето творе-

ние, но е взел мерки и срещу бъдещи похи-

тители. Той е предпазил онова, което се 

намира скрито в основата на Малтепе, чрез 

идея за залагане (предизвикване) на бъ-

дещо срутване – било за онзи, който се 

опита да дълбае отгоре-надолу, било за 

Обр.  7 
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този, който се опита да разкопае “кулата” 

странично. Точно това впрочем се вижда и 

доказва от всички снимки. Средновеков-

ните иманяри са опитали да проникнат по 

описания начин, но явно безуспешно. Ста-

нало им е ясно, че могилата притежава “се-

риозна самозащитна система, която е... за-

действала”. И вероятно овреме са се отка-

зали.  

Щом обаче в съоръжението има за-

ложени препятствия и съответни защити, 

това за иманярите от изминалите две хиля-

долетия трябва да е бил достатъчен знак, 

че под могилата “има скрито нещо много 

ценно” и че трябва да се намери друг спо-

соб за достигането му.   

Това, другото, което представля-

вало примамлива и същевременно осъщес-

твима идея, е било навлизането към “сър-

цето” на могилата чрез тунел. За такъв 

(поне един) опит също се знае, при това 

(съдейки по намерените в остатъците от 

тунела монети и др.) през турско време. 

Тунелната “проходка” е била осъществена 

практически на нивото на естествения те-

рен, което предполага, че “малджиите” са 

стигнали до “кулата” там, където сега се 

установява “долната каверна” (Обр.6, 

Обр.7). Може да е имало “задействане на 

охранителната система”. Може да са ко-

пали встрани, може да са укрепявали от-

вътре. Дали обаче са продължили надолу и 

дали са стигнали точно до онова място, ко-

ето са дирили? Това все още е неизвестно. 

От последните снимки се вижда, че има от-

ворена една междинна, “горна каверна”, 

която може да е следствие на пропадането 

на тавана на тунела, когато “малджиите” 

са навлезли в периметъра на “кулата”. 

Нейното наличие във вътрешността при 

проведеното миналата година археологи-

ческо разкриване е нямало как да се забе-

лежи и оцени. То се установява сега, след 

срутването и има своето обяснение.  

Ако се позовем на земномеханичната 

теория, можем най-общо да кажем, че на-

товарването, което е съществувало “от-

вътре-навън” на “кулата” е аналогично на 

натоварването при силозните съоръжения 

и може да се идентифицира с т.нар. “земен 

натиск по Янсен”. Този натиск е по-малък 

от онова, което се получава по класичес-

ките теории, но той е все пак значителен и 

нарастващ до дълбочини от 5b (Обр. 8), т.е 

в случая до около 17 метра, мерено спрямо 

горния край на кулата. А разкритата част е 

само 13 м. Приблизителното пресмятане 

води до извода, че сумарният хоризонта-

лен натиск върху “облицовката” към мо-

мента на свличането (провокирано веро-

ятно от незначителен земетръс от типа на 

тези, които не се усещат, но се регистрират 

постоянно) е възлизал на не по-малко от 70 

тона, разпределен по цялата височина на 

“кулата”. Него тя, съчетано с подкопава-

нето отдолу (т.е. наличието и на “долна ка-

верна”), не е могла да понесе. 

Настоящият доклад е озаглавен 

“Защо се срути “кулата” от Малтепе? От-

говорът, който на базата на приведения 

кратък анализ може да се даде е – защото 

Обр.  8 
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това е било заложено в нейното изпъл-

нение, защото тя е била направена така, 

че да се срути, ако се посегне на нея, а 

това подсказва, че най-долу наистина се 

”пази нещо”... “Кулата” следователно не е 

била самоцелно издигната. Била е добре 

обмислена и внимателно изпълнена. 

Какво обаче може да има най-от-

долу? Т.е. още по-надолу от разкритото? 

Моята хипотеза е, че там е разположена 

дебелостенна зидана гробница с масивен 

купол, който да е в състояние да понася на-

тиска отгоре. Натиск от над 650 кубически 

метра камъни! Тяхното тегло възлиза 

общо на над 1000 тона! Със сигурност ка-

мерата, ако приемем, че там такава същес-

твува, е с неголеми размери. Къде да се 

търси и дали я има, е въпрос, на който 

може да се отговори по-убедително чрез 

методите на геоелектрониката. Напълно е 

вероятно също самата гробница да е разпо-

ложена доста по-ниско от нивото, до което 

са достигнали разкопките (респ. и иманя-

рите), т.е. още по-надолу от това, което 

сега виждаме. Едва ли обаче тя стои по-

ниско от нивото на подпочвените води – 

нещо, което сигурно и някога (както и 

сега) е било лесно установимо.   

За нас, които се интересуваме от 

миналото и за които мотивите да разберат 

какво се крие в “сърцето” на Малтепе, са 

съвсем различни от стремежите на обсъж-

даните мимоходом тук “търсачи на силни 

усещания”, е особено важно да се доберем 

до още нещо от историята на нашите земи. 

Ако под могилата има гробница, то на кого 

принадлежи тя, а ако е нещо друго – какво 

е то? Ясно е поначало, че могилата не е 

построена току-така, че не е издигната от 

някакви аматьори, че определено е стру-

вала скъпо и че тя (щом е от римско 

време!) е най-малкото опит за продълже-

ние на тракийските традиции, и че в нея 

има запечатана частица от посланията на 

вечността. Включително и строителни.  

Ние все още не знаем достатъчно 

какво е било предназначението на най-го-

лямата могила в нашата страна. Не знаем 

дали там във вътрешността й са проник-

вали някакви хора, дали нещо са ограбили 

или са оставили костите си на мястото - 

това са въпроси, на който все още не може 

да се даде отговор. Отговор можем да да-

дем само на въпроса дали трябва разкоп-

ките да продължат до изясняване на 

всичко което ни интересува. Този отговор 

е “да”.  

Има предположения, че Малтепе е 

гробница на Луций Домиций Аврелиан 

(270-275 г.), смятан за един от петимата 

добри римски императори, тракоилириец 

по рождение, убит в 275 г. в Тракия (при 

станция Кенофрурион – намираща се 

между Византион и Хераклея Синтика).  

Дори да не е така, “кулата” от Мал-

тепе трябва да се възстанови. Тя трябва на-

деждно да се укрепи преди продължава-

нето на разкопките. Възможно е прилага-

нето и на други способи за продължаване 

на археологическите работи, вкл. и съвре-

менни тунелни технологии, които да се об-

вържат с евентуалното бъдещо експони-

ране на обекта. Това е напълно възможно. 

За жалост онова, което е трябвало да се 

направи започваме да го разбираме 

“постфактум”. Нещо за жалост бе пропус-

нато, но не и загубено. 

 

 

 

 

 

(Забележка: Всички показани тук снимки 

са заимствани от публикации в медиите и 

Интернет, и авторът няма претенции по 

отношение на тях.)    

 



 

 

 

 

 

 

Иван ДАРАКЧИЕВ  

 

ЕЛЕМЕНТИ НА  

АСИРИЙСКИЯ ЦИВИЛИЗАЦИОНЕН АРЕАЛ, 

СЪСРЕДОТОЧЕНИ В ТРАКИЯ, НЕГОВАТА СЪРЦЕВИНА 
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Аргументи в полза на твърдението 

“Арийската е най-древната цивилизация 

в развитието на homo sapiens”1 

 

 

Произход на арите (арийците) и свиде-

телства за техните миграции. 

Ние дефинираме Арийците като най-древ-

ните различими племенни групи – извест-

ните на съвременния човек подвидове или 

раси, за предпочитащите този термин, из-

между вида homo sapiens, практикуващи 

земеделие и поради това уседнали, които 

по този начин се превръщат в главния но-

сител на човешкия прогрес по време на 

най-дългия период от време в сравнение с 

всички останали групи. Оказва се, че те са 

първите, които опитомяват животни, кул-

тивират растения, изобретяват производс-

твото на керамика, произвеждат и обра-

ботват метал, строят.  

                                                           
1Настоящият доклад е продължение на “Причерномо-

рието – люлка на Европейската цивилизация...“ /1/ и за 

пропусналите тази лекция и непрочели публикуваните 

след това материали ще повторим накратко най-важ-

ните дефиниции и заключения, за да можем да продъл-

жим без запъвания или недоумявания. 

Успоредно с това, абстрактното 

мислене, религиозните култове, както и 

първите опити за писменост са постиже-

ния на Арийците преди другите подгрупи 

на homo sapiens. Тоест, Арийците са сим-

вол на човешкия прогрес от праистори-

ческо време – и негови най-древни носи-

тели! 

Арийските племена и племенни об-

щности са наричани често (от лингвис-

тите) Прото-индо-европейци, а също така 

и пеласги, траки, илири, трако-илири, ки-

мери, скити, сармати и др. Най-правдопо-

добното обяснение за тяхната “внезапна” 

поява като напреднали в развитието си ху-

маноиди след края напоследната ледни-

кова епоха е, че са приютени в депресията 

около “Евксинското езеро” и са продъл-

жили да еволюират 15 000 години, а не 

просто да преживяват, както става на 

други места. Представените аргументи 

подкрепят твърдението, че депресията 

Докладът е изнесен пред Научната конференция 

“Божественото знание на древна Тракия”, 27-28 юни 

2020, Културен център Тракарт, Пловдив.  
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около Евксинското езеро е представлявала 

подходящо укритие от неблагоприятните 

климатични условия, гнездо за разраст-

ване на племенната общност, а оттам и ре-

зервоар за еволюционно интелектуално 

развитие, след като се достига минимал-

ната критична маса необходима за отп-

рищването му. Демонстрираните благоп-

риятни условия за възникване на критична 

маса обуславяща качествен преход към 

животински вид способен на творческо 

мислене съвпадат по време и място с фор-

мирането на големи и сравнително близко 

разположени родови общности, които при 

условията на живот на Неандерталците, 

както и на Хомо сапиенс при Палеолита и 

Мезолита не могат да се осъществят – раз-

пръснатите групи нямат необходимостта 

да комуникират интензивно и екстен-

зивно. Напущането на депресията веро-

ятно е станало на два пъти, с междинно 

презаселване, като представената от нас 

теза пасва към всеки предложен сценарий 

– културите Göbekli Tepe и Chatal Höyük 

най-вероятно са резултат от първото зали-

ване на депресията със сладка вода, в ре-

зултат на топенето на ледниците и прииж-

дането на реките. 

И така, след като в първата част де-

монстрирахме континюитет (приемстве-

ност) и множество завидни еволюционни 

постижения на Арите (Арийците), по-

долу, след като се спрем на главните им 

антропоморфни характеристики, ще при-

ведем демонстрация на основните еле-

менти на Арийската цивилизация: Урбани-

зация (civitas), Писменост и Духовност 

(религиозност).  Преди това, нека напра-

вим две допълнения към темата, които 

продължават докладваното в /1/.  

Предложението ни за представяне 

на миграциите, и особено множеството 

“местни” или “регионални”такива с фрон-

товете на вълните като концентрични 

елипсоиди се оказа удачна идея за визуа-

лизиране на явленията в далечните вре-

мена, за които става дума (виж обр. 1). В 

/1/ показахме и доказателствен материал 

събиран от различни автори при изслед-

ване на култовете към различни мегалитни 

структури на живеещите в региона около 

Чермо море древни местни народи. Помес-

тената в /1/ фигура заимствана от обзора на 

Л. Цонев /2/ се доближава до елипсопо-

добна фигура фиксираща реалните пози-

ции на фронта на една такава хипотетична 

миграционна вълна, с изключение на се-

верното крайбрежие на морето. Справката 

в Интернет показва, че още през 1933 г. 

съвместна англо-съветска археологическа 

експедиция е докладвала намирането на 4 

мегалитни структури в Крим /3/. А неот-

давна са качени и снимки на долмени, две 

от които поместваме тук (виж обр. 2 и обр. 

3). В резултат можем вече да коригираме 

заимстваната в /1/ графика, като я допъл-

ним - виж обр. 4.  

Сега вече практически извлечената 

елипса наистина е завършен образ на реал-

ния фронт на една от най-ранните мигра-

ционни вълни, някоя от тези, които нари-

чаме “местни” или регионални (или по-

скоро резултантната от няколко такива). 

По-убедително доказателство от това за 

сходството на тези култури от преди ня-

колко хилядолетия, тоест за общия произ-

ход на народите – техни носители, едва ли 

може да се намери. Тук ще си позволя да 

вметна, че на времето си Колин Ренфрю, 

контрирайки Курганната теория на своята 

някогашна ръководителка проф. Мария 

Гимбутас, постулира, че “Неолитната ре-

волюция” започва първо в Анатолия, а 

после “прелива” на Балканите и в Месопо-

тамия. Тоест, епицентърът за него е Ана-

толия (с двете “култури” Гьобекли Тепе и 

Чатал Хюйюк), откъдето един вектор на 

северозапад прехвърля чудото към земите 
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на Арите (за които тогава никой от тях не 

смее и да си помисли, доколкото всички на 

Запад са отровени от пропагандата ланси-

раща измислицата наречена “прото-

елини”). Нито Ренфрю, нито Гимбутас, 

нито някой друг може да отговори на въп-

роса: “Как така изведнъж се появява такъв 

революционен скок във всички посоки - 

сечива, градежи, керамика, опитомяване 

на животни, култивиране на растения, ме-

талургия, колелото...? Къде е изчезнало 

безследно “гнездото”, “леговището”, “зем-

лището” на подготвителния етап? И как 

това се връзва с ледниковия период, който 

като време тъкмо съвпада с липсващото 

подготвително звено? Как да се напасва 

всичко това?”...  

Нашата теза, а именно, че депреси-

ята, която днес е леглото на Черно море, е 

точно това липсващо звено в еволюцията 

на homo sapiens, отговаря с лекота на 

всички тези въпроси, а и много други неза-

дадени, както е видно от изложението в 

книгата, част от която са тези два доклада 

/4/. Тук ще добавим един аргумент, който 

по идея принадлежи към първата част от 

тази работа, но по разни съображения не 

можахме да го докладваме там. Става дума 

за археозооложки данни, които трябваше 

да следват археоботаническите такива, в 

нашия случай представеният обзор на Цв. 

Попова /5/, данните от който недвусмис-

лено демонстрират както еволюцията, така 

и приемствеността, сочейки близкостоящ 

изначален резервоар (извор) /1/. 

Поради неудачата с намиране на 

обзорен палеоботанически материал за 

цяла България, със съответните статисти-

чески валидни извадки, тук се позоваваме 

на данните от археозоологическото изс-

ледване на един само обект – селищна мо-

гила Бургас. Въпреки ограничеността на 

извадката, изследването позволява извли-

Обр. 1.  

Обр. 3. Долмен в Крим 

Обр.2. Долмен в Крим 

Обр. 4. Трасиране на клъстери с мегалитни съоръжения около Черно 
море, фиксиращи във времето фронта на миграционните вълни. По 
/2/ с допълнение (виж в текста). 
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чането на полезни за тезата ни изводи. Ав-

тори на анализа на костните остатъци при 

този обект са Н. Спасов и Н. Илиев, а дан-

ните са включени в съобщението на ръко-

водителя на археологическото проучване 

М. Класнаков /6/. Тук сме представили 

графично техните резултати на обр. 5 и 

обр. 7. 

От обр. 5 се вижда, че съотношени-

ето на костите на опитомени спрямо диви 

животни е 85:15. На обр. 6 и обр. 7 се виж-

дат съответните проценти за костите на 

различните групи животни (респ. опито-

мени и диви) а в Табл. 1 и Табл. 2 са да-

дени цифровите им изрази. Ако пренебрег-

нем, поради нищожния процент, участието 

на кучешките кости, се вижда огромния 

дял на месото от опитомени животни, 

който то съставлява от месната храна (тук 

допускаме, че кучето е било опитомено, за 

да помага на нашите предшественици в ра-

ботата и лова, а не за да служи за храна - 

както е добре известно, в множество други 

човешки общности, и особено в Азия, ку-

чешкото месо е желан компонент в ме-

нюто на местното население, докато в на-

шата традиция кучето и конят са помощ-

ници и другари на човека). Като се има 

предвид, че става дума за период на обита-

ване на тази селищна могила от около 5000 

до около 4000 г. пр. Хр., първото и най-

важно заключение, което трябва да си из-

вадим от тези данни е, че на това място 

(или в непосредствена близост до него) 

процесът на опитомяване на изброените в 

Табл. 1 опитомени животни трябва да е 

бил вече завършен преди поне около 

7000 години. 

 

                                                           
2 Напомняме, че по онова време медта е много по-рядко 

срещащ се материал от златото - златото се среща 

Значение на резултатите от изследва-

нето на костните остатъци при селищна 

могила Бургас 

Място на находката: близо до брега на 

Черно море, около 10 км по права линия до 

днешната брегова линия Времеви интер-

вал: обектът е обитаван приблизително 

500 години (с прекъсвания) в периода 5000 

– 4000 пр. Хр. 

Извод: опитомяването на предста-

вените домашни животни (говедо, овца, 

коза, свиня, куче) е било вече завършено 

преди минимум 7000 години, следова-

телно то е започнало най-вероятно още от 

времето на престоя-развитие в депресията 

(“гнездото на Арите”, или може би “люл-

ката на Арийците”). 

 

Антропоморфни характеристики на 

Арите (Арийците), homo sapiens 

Caucassiensis 

В съвсем първичен, но доста успешен ва-

риант идентифицирането на подгрупите 

(типажа) на хората може да се извърши 

най-лесно и бързо според критериите опи-

сани в Табл. 3. 

Тук ще посочим няколко примера 

на останки от нашите предци, от чиито 

пропорции ясно и недвусмислено се вижда 

нагледно към коя подгрупа (или раса) те 

принадлежат. На обр. 8 е представен пог-

ребаният в гроб № 43 на Варненския Ене-

олитен некропол цар-жрец, за което съдим 

по оставеното в него изобилие на най-

древните символи на властта2. Както че-

репните, така и скелетните пропорции 

ясно си личат и издават принадлежността 

на този благороден мъж към Арийската 

раса (подгрупа на рода homo sapiens).  

 

 

самородно, докато медта трябва да се произведе по 

металургичен път. 
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Обр. 5. Съотношение на костните остатъци Обр. 6. Опитомени животни 

 

Обр. 7. Диви животни 
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Пряко онагледяване на черепно-ли-

цевите пропорции се получава и от поглед 

върху реконструкцията на главата по дан-

ните от черепа на погребания. Тази на обр. 

9 е направена от проф. Й. Йорданов /7/ и 

не оставя никакво съмнение за това към 

каква човешка подгрупа е принадлежал 

този човек, безспорно водач на народа си. 

Този човек със своите владетелски сим-

воли (скиптъра, символизиращ властта му 

над всички в общността) поставя заражда-

ето и началото на държавността по нашите 

земи и всред нашите съплеменници към 

средата на 5-тото хилядолетие пр.Хр., то-

ест, преди около 6500 години.   

Следващите артефакти са от музея 

в гр. Текирдаг, някогашния Перинт, който 

е бил столица на едно от Одриските царс-

тва, на които разделя между синовете си 

своето основателя му, Котю.  

От скелета, както и от възстанов-

ката на главата по черепа ясно се вижда, че 

и този владетел, около 4000 години след 

един от първите негови предшественици, 

също притежава антропоморфните харак-

теристики на типичния Ариец, както са от-

белязани в Табл. 3. Това е още един аргу-

мент в полза на твърдението ни за кон-

тинюитет и приемственост по смисъла на 

принадлежността на коренното население 

на Балканския полуостров, което за обоз-

римия за съвременната история период на-

ричаме Траки (Тракийци), а след смесва-

нето им с големите вълни на два от векто-

рите на голямата обратна миграция3 (през 

периода на т.нар. “велико преселение на 

народите”), този от север и този от изток, 

българи. 

Приемствеността в антропоморф-

ните характеристики може да се проследи 

                                                           
3 Тук се има предвид, че “права” миграция е тази по 

време на Големия (Библейския) Потоп, която е първата 

известна ни принудителна миграция тръгваща във 

всички посоки на света, станала преди около 7100 г. 

и чрез хронологичното представяне на ре-

зултати от черепни възстановки, каквото 

се вижда на обр. 12. Оттам ни гледат 14 

Ари  (Арийци), първият от които е живял 

преди около 8000 години, а последният е 

починал преди малко повече от 100. Като 

вземем предвид, че образецът с №3 е череп 

на малко дете, става ясно, че критериите за 

принадлежност към Кавказката раса са 

безспорно налице. Можем да уточним, че 

за три от образците - царят-жрец от Вар-

ненския некропол (№2), цар Самуил (№10) 

и цар Калоян (№12) знаем, че черепите 

принадлежат на представители на управ-

ляващата каста. Това навежда на мисълта, 

че даже и тази ограничена извадка от 

около една дузина все пак има представи-

телност по смисъла на социалните слоеве 

в Арийското общество и подсказва хомо-

генно транслиране във времето на изна-

чалния произход. С изключение на обр. 

№10, цар Самуил, всички възстановки са 

правени от проф. Йордан Йорданов /7/.  Ра-

ботата по реконструкцията на външния 

вид на главата на цар Самуил е на проф. Н. 

Муцопулос /8/. 

  

Обратната пристига към изначалния център, Черно 

море, около 5000 г. по-късно. 
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Обр.  8. Царят-жрец от Варненския некропол – образец за пропорции на Ариец 

 

  

Обр. 9. Реконструкция на 
главата на царя-жрец от 
гроб №43 на Варненския нек-
ропол 

Обр. 10. Скелет на Керсеблепт, владетел на Одриското царство, наследил основателя 
му, баща си Котю, царувал в периода 358-341 г. пр. Хр. 

Обр. 11.  
Възстановка на 
цар Керсеблепт в 
музея в Текирдаг 
(някогашния Пе-
ринт, една от сто-
лиците на Одрис-
кото царство). 
Царското достинс-
тво се представ-
лява чрез пурпур-
ната мантия, ве-
неца на главата му 
и тоягата-скип-
тър.  
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Обр. 12. Хронологично разположени възстановки според черепните параметри на главите на 14 индивида живели в 

периода 6000 пр. Хр. - 2000 сл. Хр., с пространствено разпределение на погребенията им показано на картата. 

Обр. 13. Общ изглед от праисторическото селище на 

остров в езерото край с. Дуранкулак. За времето от 

преди 7000 години то изглежда достатъчно урбани-

зирано, за да го наречем “от градски тип” даже взе-

майки предвид, че вероятно виждаме по-късни надс-

тройки, пристройки и пр. - типично такива градежи 

използват по-ранни фундаменти, тоест базисният 

вид на оригиналния строеж в повечето случаи ще 

бъде запазен, а именно той придава “градския изг-

лед”. Прието е да се счита, че това са първите в Ев-

ропа каменни градежи на жилищни фундаменти.  

(източник: Интернет) 
 

Обр. 14. Друг ракурс към праисторическото селище в 

Дуранкулак. (източник: Интернет) 
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Обр. 15.  Карта на “Урбанизация Варна” - с кръгчета са обозначени некрополите, а с квадратчета селищата потопени при тектонично 
причинено потъване преди хилядолетия. Тук лансираме това наименование базирано на елементарна логика: толкова богато надарен 

некрополен комплекс и такова множество на гробове може да съответства само на урбанизиран жилищен комплекс - а и броят на 

идентифицираните отделни потънали селища също е внушителен. 

Обр. 16 Обр. 17 

Обр. 18 Обр. 19 

Обр. 20 Обр. 21 
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Начало на Арийската цивилизация 

(civitas): наченки на урбанизация и 

първи символи на върховна (цент-

рална) власт 

Според съвременното разбиране, 

едно общество (типично за древността 

това е обединение на сродни племена и ро-

дови общини) се превръща в цивилизация, 

когато започва урбанизиран живот, с на-

ченка на централизиране на управлението 

в него. Успоредно с това се канализира и 

духовния живот с прилежаща символика и 

наченки на писменост. Приложени спрямо 

първата - Арийската - цивилизация, тези 

критерии удостоверяват щото най-ранните 

диаспори в южна Анатолия демонстрират 

тенденция към урбанизиране, но са без-

писмени. Вече следващата вълнà, тази на 

Балканите, наричана малко по-късно диас-

пората на пеласги, траки, илири и кимери, 

манифестира както урбанизация, така и 

развитие на протописменост. Тези нейни 

черти на са й признати поради стремежа да 

елините да утвърдят с времето като свои 

постижения многобройните заемки в тях-

ната цивилизация - заемки от Арите-траки, 

без които тя се обезличава катотакава. 

Като цивилизационен успех (и рекорд, №1 

в човешката история) се признава пости-

жението на друга една диаспора на Арите, 

известна като империята Шумер - но и тя 

се разглежда отвлечено, отделно от Арийс-

ката общност, откъснато от сродните й, дъ-

щерни за Арите, цивилизации.  

Тук ще посочим фактология свидетел-

стваща за степента на урбанизация на 

Арийската диаспора на Балканския полу-

остров, която официално бива наричана 

Тракийска цивилизация, въпреки че имп-

лицитно включва и пеласги (както и други 

“прото-елини”), илири, одриси, македони 

и пр. тракийски племена и народи с не-

малка собствена история и независимо 

развитие. Тази фактология се основава на 

разкритието на територията на България 

на поне пет праисторически археологи-

чески обекта, които демонстрират сери-

озно развита за времето си степен на урба-

низация на населението по тези места. 

Тези обекти са: 

 Слатина – датиран към VI хилядо-

летие пр. Хр. (с ръководител на раз-

копките В. Николов) 

 Дуранкулак – датиран към V хиля-

долетие пр. Хр. (с ръководител на 

разкопките Х.Тодорова) 

 Варна – датиран към V хилядолетие 

пр. Хр. (с ръководител на разкоп-

ките И. Иванов) 

 Провадия – датиран към V хилядо-

летие пр. Хр. (с ръководител на раз-

копките В. Николов) 

 Юнаците – датиран към V хилядо-

летие пр. Хр. (с ръководител на раз-

копките Я. Бояджиев) 

Без излишни дълги коментари на след-

ващите фигури ще покажем фотоси от 

повечето от изброените по-горе 

обекти, които достатъчно красноре-

чиво обосновават изначалните ни твър-

дения: най-древната  цивилизация 

(като минимум за Европа и Евразия) е 

тази на Траките-Арийци населяващи 

Причерноморието. 

Обектът край Варна също е датиран на 

около 7000 години, и, макар че градежите 

не могат да бъдат освидетелствани поради 

потъването им на няколко метра под во-

дата, дедуктивно трябва да го приемем за 

градска структура, съдейки по множест-

вото артефакти свидетелстващи за  висока 

материална и духовна култура. Гробът на 

най-висш управник, “царят-жрец”, под-

тиква даже към употреба на термина “сто-

лица”. Не само това: освен скъпите местни 

материали, един от вероятните символи на 

позицията му е огърлица от черупки на 
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средиземноморски молюски, атестат за 

развити връзки с роднините-Арийци, ко-

ито мигрират на хиляди километри от Чер-

номорската си прародина - нека не забра-

вяме, че към него време от Потопа са ми-

нали само няколко стотин години! 

На обр. 16 и обр. 17 са представени 

фотоси от урбанизираното селище в гр. 

Провадия. Добивът на сол, “бялото злато”, 

за което са водени не една и две войни в 

по-далечното и по-близко минало, е при-

чината за просперитета на целия район - 

според проф. В. Николов, най-вероятно 

това включва и градското културно и ад-

министративно средище в древната Варна, 

която държи ключа към търговията с без-

ценния продукт. 

На обр. 18 и обр. 19 са представени 

изгледи в различен ракурс от обекта4 

“Юнаците”, а на обр. 20 и обр. 21 от обекта 

“Слатина”. Последният е най-древен, на 

около 8000 години, като на обр. 21 се 

вижда подът на една от стаите в древното 

жилище, където все още са запазени дуп-

ките за дървените колове, които са подпи-

рали тавана на първия етаж - т.е. пода на 

втория етаж. Двуетажна къща преди почти 

8000 години не се среща често - и всъщ-

ност никъде другаде няма запазени доказа-

телства за такова твърдение5 

Всъщност всички представени тук 

обекти претендират за титлата “най-ста-

рият град в Европа” - и имат своите аргу-

менти. Ние нямаме за цел да отсъждаме 

кой от тия обекти единствен има правото 

да носи тази титла. Представяме тук тази 

цялостна група като неоспорим факт, че 

всички тези селища носещи белези на 

ранна, и със сигурност най-ранната в Ев-

ропа, урбанизация на цивилизиралите се 

                                                           
4  Селищна могила 

Ари (Арийци) ни дават правото да твър-

дим, че те са първата и най-древна цивили-

зация. Така ние, техните потомци чрез из-

вестените от Херодот като Траки, а от Сте-

фан Византийски като Траки и Ари, автох-

тонното население на Балканския полуос-

тров, имаме пълното право да се гордеем с 

това. Но трябва да пропагандираме пър-

венството на Тракийската (Арийската) ци-

вилизация, а не да продължаваме с мест-

ния патриотизъм, от който печелят само 

крадците на нашето минало (а оттам и бъ-

деще)!  

На обр. 22 е показано географското 

разпределение на петте обекта в границите 

на съвременна България. Вижда се, че ци-

вилизационното ни развитие е обхванало 

голяма площ от землището обитавано от 

нашите предци, както и че то е вървяло в 

синхрон навсякъде в този ареал, за да се 

появят всички те в рамките на приблизи-

телно едно хилядолетие. 

  

  

5  Снимките на Фиг. 16 до Фиг. 21 вкл. са от източник: 

Интернет 

Обр. 22 
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Обр. 17 

Възникване на Държавност 

1. Местна (Регионална, Причерноморска): 

На Балканите най-ранни сведения (V в. 

пр.н.е.) имаме за Тракийските държави 

Одриско царство, Македонско царство 

(прераснало за кратко в империя), Дакия и 

Боспорското царство, от които държавите 

на Одрисите и Македоните за известно 

време имат внушителни размери. Малкото 

Боспорско царство от своя страна държи 

първенството за най-дълго просъществу-

вало като такова – около 1000 години /9/! 

2) Изнесена (миграционна --> колони-

ална): Всъщност най-древната държавност 

въобще на планетата е засвидетелствана на 

Арийците мигрирали далеч на югоизток и 

основали Шумер /10/. По-късно тяхната 

колониална експанзия създава цветуща 

държавност в Египет и Индия. Други миг-

рационни вълни на Арите в Мала Азия съз-

дават ранните държавни образувания на 

Хетите, Фригите, Дарданите-Троянци, Лу-

вийците и пр. Интересен е векторът “юго-

запад”, който е вероятно съвременник и 

“отцепление” на вектора “югоизток”, и от 

който се ражда държавността на дуото 

Крит-Тера6. През Крит изглежда преми-

нава експанзията наАрите към Апенините, 

където основават Етруското царство. В ас-

пекта на цивилизационна активност и съз-

даване на държавност изключително пло-

довит е векторът “изток”, чрез който 

Арийците създават държавността на пер-

сите, колонизират Индия7, Централна 

Азия и Северен Китай. 

                                                           
6  Държа да отбележа, че всички данни сочат това дуо 

Крит-Тера (Санторини) като най-вероятния прототип 

на мита за Атлантида, както гласи теорията на проф. 

Джеймс Марвър /10, 11/. С това внасям необходимото 

уточнение в тази теория, а именно, че Атлантида е 

цивилизация на Арите (Арийците). 
7 От север, докато техните роднини работят върху юга 

(т.нар. култури Мохенджо Даро и Хараппа)... 
8  Признаването на съществуването на прото-

писменост и цивилизация, които предхождат степните 

Писменост 

А) По земите на Арите се намират най-ста-

рите следи от протописменост, идентична 

с т. нар. “Линеарно А” и “Линеарно Б” 

писмо. Това е отбелязано още от Лорънс 

Уодъл преди повече от век. Той я нарича 

Дунавска протописменост и я обявява за 

най-древната от известните до него мо-

мент /12/. Точно поради признаване на съ-

ществуването на местна протописменост 

(плочката от Търтъриа) през 2002 г. Ха-

ралд Хаарман отбелязва като някакво изк-

лючение “Дунавска цивилизация”, понеже 

инак е горещ привърженик на, и приноси-

тел към, “Курганната теория” на Мария 

Гимбутас /13/8  

Б) От нашата гледна точка разшифровката 

на Линеарното писмо, която правят Вент-

рикс и Чадуик не може да бъде вярна, щом 

се базира на старогръцки, освен ако се при-

еме, че по онова време той от своя страна 

вече е силно повлиян от езика на Арийците 

- Траки, Пеласги, Илири, Кимери и пр., на 

чиито земи те се заселват /14/. Тук ще 

илюстрираме следните елементи на прото-

писменост, отбелязани по отбрани арте-

факти из областта на Причерноморието9, 

за които съмнения в автентичността няма: 

1. Плочката от Караново (обр. 23). Един от 

многобройните артефакти намерени при 

разкопките на селищната могила при с. Ка-

раново, тази плочка е датирана към края на 

V хилядолетие пр. Хр. Засега консенсус 

относно посланието, което тя носи, няма. 

култури, е равностойно на богохулство, особено когато 

идва от привърженик и самопровъзгласен 

доразработчик на Курганната теория. 
9 Привличам вниманието на читателя, върху факта, че 

само един от тях е от място близо до Дунав, докато 

всички останали са намерени далеч по на юг във 

вътрешността на полуострова, което, ведно с 

многобройните други аргументи налага наричането на 

тази цивилизация “Арийска” и/или “Тракийска”, но не и 

“Дунавска”, както настоява Харалд Хаарман. 
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Обр. 23 

Обр. 29 

Обр. 28 

Най-интересно и най-достоверно изглеж-

дащо е разчитането предложено от проф. 

Добрин Денев /15/. За отбелязване е, че 

според виждането на проф. Д. Денев коди-

фикацията минава през необходимостта от 

точни астрални познания у автора на пос-

ланието, както и читателите му10: знаците 

издълбани върху повърх-

ността съвпадат със 

съзвездия (в конфи-

гурация съвре-

менна на авторите 

им) и подходящото 

им ориентиране 

дава кода за правил-

ното разчитане.  

2. Пресечена пирамида №1 от селищната 

могила край Бургас (обр. 24 и обр. 25). 

Този миниатюрен артефакт е вероятно с 

култово предназначение и надписите му са 

твърде малко, за да дадат ключ към ня-

каква трактовка на изписаното. Така или 

иначе, това е още едно свидетелство, че 

Арийците още към 

V хилядолетие пр. 

Хр. правят запис 

на информация, 

която трябва да 

остане и да бъде 

препредавана 

през поколенията 

/6, 14/ 

3. Пресечена пира-

мида №2 от се-

лищна могила 

край Бургас (обр. 

26 и обр. 27). Зна-

ците тук са 

твърде едно-

типни и навяват 

                                                           
10 Установилата се работна хипотеза у 

изследователите на древността е, че нашите предци са 

развили писмеността си като средство за комуникация 

усещането за календар, присъствена книга 

или счетоводни сметки... Факт е, че имаме 

налице запис на информация на около 

7000 години. Дали ще я наречем протопис-

меност е вторичен въпрос.  

4. Призма от селищна могила 

край Бургас (обр. 28). Тук изпис-

ването е с пиктографски символи 

и отново, твърде малко на брой, 

за да позволят разчитане, но при-

носът към твърдението за прото-

писменост е явен.  

5. Плочки от Търтърия (V хилядолетие 

пр.н.е.). На обр. 29 е показана скицата на 

една, най-запазената и най-популярна от 

трите плочки. Ако плочката е 

автентична12, това е оче-

виден опит за подаване на 

сигнал към околните - и в 

съвремието, и в бъдещето, 

доколкото е на неразрушим 

носител.  

6. Надписът от Ситово (обр. 30). Ситовс-

кият надпис е многократно оспорван като 

фалшификат, но и описван и “разчитан” от 

множество изследователи. Тук не можем 

да вземем отношение по успеха на опитите 

за разчитане, но ще атестираме автентич-

ността му, която установихме в рамките на 

експедиция от страна на екип на ИСИХ, 

резултатите от която докладвахме в сп. 

“Ави-Тохол” /16/. Надписът е изрязан 

върху предварително полираната повърх-

ност на широка около 25 см лента с дъл-

жина по цялата дължина на тогавашната 

монолитна скала, вероятно около 12 м. По-

лирането подсказва високо ниво на (про-

фесионални, както бихме казали днес) поз-

нания по химия, кристалография и пр., 

както и практически умения. При сериозен 

само на отбрана част от обществото - кастите на 

управляващите и жреческото съсловие. 

Обр. 24                     Обр. 25 

 

Обр. 26                              Обр. 27 
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Обр. 31 

Обр. 32 

катаклизъм, вероятно силно земетресение, 

скалата се е пропукала към 1/3 от дължи-

ната си, а към 2/3 се е отчупила и “пар-

чето” се е обърнало “огледално” към ли-

цето. В резултат, тази част на надписа днес 

се намира в тясна ниша, където човек не 

може да проникне, камо ли да подготвя 

(“полира”) лента за писане, и да “пише” 

(виж в /16/). За съжаление, достоверна да-

тировка към този момент не е възможна, 

но съдейки по символите, би трябвало да 

отнесем надписа към праисторически вре-

мена. Известна аналогия на тези символи 

се вижда спрямо “Чинията на Ной”11.  

 

7. Плочката от Градешница (обр. 31). Този 

артефакт се датира към IV хилядолетие пр. 

Хр. и символите върху лицевата му страна, 

подредени в четири реда, налагат усеща-

нето за писание свързано 

със сезоните. Какво 

по-точно нашите 

предци комуникират 

засега не можем да 

прочетем, но безс-

порно е, че това е об-

разец от протописме-

ност.  

8. “Чинията на Ной” (обр. 32). Този арте-

факт е предизвикал немалко спорове и 

съмнения, но аз лично го намирам за ав-

тентичен, след критичен преглед на 

всички аргументи против това твърдение, 

                                                           
11 Както е типично за Балканския регион, имаше 

изказани съмнения, че това е фалшификат. 
12  Тези две зърнени култури (а и някои други) се намират 

повсеместно през Неолита, който “се появил 
изведнъж” - и не само се е появил сякаш отникъде, ами 

поради това го включвам в списъка на 

факти и аргументи подкрепящи тезата за 

нашите земи като изначален център на 

Арийската /Тракийската цивилизация и 

нашите предци - Ари/Траки като първите 

Евразийци/Европейци. “Чинията на Ной” 

получава названието си от откривателя си, 

проф. Петко Димитров, който я изважда с 

малка подводница от 

дъното на Черно 

море, на около 90 м 

дълбочина, на около 

60 км източно от Варна 

(обр. 33). 

“Чинията на Ной” (виж обр. 32) 

представлява счупен от единия си край 

хромел изработен от пясъчник. Изработ-

ката е майсторска, но все пак си личи аси-

метрия, което показва, че е правена преди 

изобретяването на грънчарското колело. 

При горните обстоятелства, датировката 

на този артефакт може да се уточни като 

преди поне 7500 години, тоест, някъде 

преди “Ноевия Потоп”.  Хромелът е бил 

използван за мелене на зърно, и като се по-

зовем на графиките на Цв. Попова, които 

цитирахме в /1/, ще постулираме, че той е 

бил полезен за смилането на брашно от 

поне две широко използвани за храна кул-

тивирани растения – едноредната пшеница 

и ечемика12.  

Тук за нас е важно да отбележим, че 

на външната страна на периферията на 

“Чинията на Ной” има няколко знаци, ко-

ито биха могли да се интерпретират и като 

информационни/писмени символи. На 

обр. 34а и обр. 34а са представени части от 

периферията със странично осветление, за 

се е появил с опитомени поне най-привичните домашни 

животни, както и с култивирани вече няколко зърнени 

растения, без които големи общности от хора не могат 

да преживеят... 

Обр. 30 
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по-добра видимост на резките съставля-

ващи символите. Това, което със сигур-

ност може да се каже е, че те изглеждат 

направени от човешка ръка. Без да задър-

жаме вниманието си върху опити за разчи-

тане на написаното, тук само ще завършим 

със споделяне аргументи в полза на автен-

тичността на находката. Ранни комента-

рии от научните среди оспорваха възмож-

ността такъв сравнително малък предмет 

да се забележи от мини-подводница при 

средствата за изследвания през 1980те. 

Главният аргумент бе, че при хиляди го-

дини на натрупване на сапропелна “тиня”, 

дебелият слой не би позволил обектът да 

бъде забелязан. Филмът, който показаха 

изследователите на Черно море с “Нор-

вежската експедиция”, показа недвусмис-

лено, че теченията оставят всички арте-

факти без какъвто и да е слой утайка по по-

върхността им.  Водолазите потвърдиха, 

че филмът е правен in situ, тоест всички 

обекти си бяха чистички “от прах”, сякаш 

перманентно избърсвани... 

Освен това, трябва да си припом-

ним също и един друг ефект - вертикал-

ното движение нагоре на обемист и тежък 

предмет намиращ се в дребнозърнеста 

среда: вследствие на перманентни вибра-

ции, след достатъчно дълго време такъв 

обект ще излезе на повърхността. 

 

Заключение: Приведените примери де-

монстрират, че Арийците правят първите 

за човечеството опити за създаване на пис-

меност преди около 7000 години. Малко 

по-късно Арите-Шумери изобретяват кли-

нописното писмо. След това Арите-Траки-

Пеласги изобретяват фонетично писмо, с 

което си служел Орфей... После (според св. 

Йероним) някой си Ескус Истрос, тракиец 

живеещ по долното течение на Дунав, из-

мислил азбуката на гетите, посредством 

която епископ Урфила записал светото пи-

сание на готски език. 

 

ДУХОВНОСТ 

Напълно закономерно, Арийците бидейки 

част от първата цивилизация, демонстри-

рат най-ранното духовно развитие: В об-

ластта на философията, религиозните кул-

тове и абстрактното мислене, първи се от-

крояват АритеШумери с политеистичната 

си концепция, която по-късно пренасят 

към колониите си - Индия и Египет. В Ев-

ропа Арите-Траки имат първенеца Залмок-

сис, цар, жрец и теософ, когото по-късно 

следват Митра и Зороастър. Другият вели-

кан на духовността, Орфей, е теософ, му-

зикант и поет. През Ескус Истрос и Ур-

фила, до Средновековието със светите 

братя Кирил и Методий, духовната актив-

ност на Арийците няма равна на себе си.  

                                          Обр. 33                                                                                                     Обр. 34 а  –  34 б 



 

142|ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ТРАКАРТ 
 

Иван ДАРАКЧИЕВ  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Кръвната ни връзка с нашите 

предци - пионери в областта на Духов-

ността - се проявява като надграждане да-

леч над средното за други народи в об-

ластите на: 

* Религиозни култове и учения - Бо-

гомилите и Бялото Братство; 

* Словесно творчество - Веда Сло-

вена; 

* Музикално творчество - ненадми-

нато фолклорно творчество, и като форма, 

и като обем. 

Във всички сфери на духовността 

Арите (Арийците) и наследилите ги на-

роди са водещи, поради найдълбоките ко-

рени в сравнение с всички други. Непокла-

тимият фундамент на всичко това е лю-

бовта към земята, връзката с природата, 

чувството за корен и Родина, причаст-

ността с родовата общност и съзнанието, 

че сам човек е нищо, когато е откъснат от 

средата си... 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Трябва да говорим за  

АРИЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

 

Трябва да говорим за  

ТРАКИЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

 

Инак ще продължават да ни  

ограбват ! 
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Крайно време е вече материалис-

тичната историография да протегне ръка 

към ненавистната й Езотерика, дори за-

щото в наши дни единствено тя е съхра-

нила Древните Ключове на общочовеш-

кото Минало. Въпреки всички колосални 

усилия на а-теистите /без-Божни-ците/ да 

заглушат  посланията на ТЕОСОФИЯТА 

на Елена Блаватска, АНТРОПОСО-ФИ-

ЯТА на д-р Рудолф Щайнер, „КОСМО-

ГОНИЯТА НА РОЗЕНКРОЙЦЕРИТЕ”, на 

„МАХА-БХАРАТА” и „ВЕДИТЕ” на Ин-

дия, всички тези базисни Знания са живи и 

очакват своят НОВ и адекватен прочит. В 

една или друга форма във всички тях се 

споменава и за Човешките Раси, на Санск-

рит наречени: 

„Крита” юга, съответстваща на Зла-тната 

епоха, „Трита” юга -  Сребърната, 

„Двапара” юга - Медната и „Кали” юга - 

Железната.  

Абсолютно по същият начин те са 

подредени и в „ТЕОГОНИЯТА” на вели-

кият поет и Посветен ХЕЗИОД: „Злат-

ното”, „Сребърното”, „Медното” и „Же-

лязно” поколение, като между по-след-

ните две раси е вмъкната и епохата на „ГЕ-

РОИТЕ”, които съставляват една меж-

динна раса, възникнала при тяхното зас-

тъпване. За човешките раси пише и в 

древно-иранската „ЗЕНДА-ВЕСТА” /”Жи-

вото Знание”/, а за тях непрекъснато е спо-

менавал в своите „БЕСЕДИ” и Учителя 

БЕИНСА ДУНО /д-р Петър Дънов/.  

Въпросните ГЕРОИ са известни 

още и като „Морските народи”, защото са 

ШЕМ/СЕМити, тоест, „Потомци на СЕМ” 

- вторият син на Патриарха НОЙ, а зад 

това название се крият представителите на 

цялата „Червена раса” или – Атлантите, а 

не само юдеите. Дори да звучи невероятно, 

по тази тема доста подробно са писали и 

нашите „доморасли историци” Отец ПАИ-

СИЙ и ПОП ЙОВЧО от Трявна, стъкмили 

своите творби от източници останали не-

цензурирани до към ХVIII век.  

Всички представители на предход-

ните две човешки раси фигурират в При-

казките и Преданията на народите като 

ВЕЛИКАНИ, ТИТАНИ ЦИКЛОПИ, които 

в  „БИБЛИЯТА” са наречени „АНАКОВИ 

СИНОВЕ” и ЕМИМИ. За нашите Деди те 

са били ЖИДОВЕ, КАПАНЦИ или ГО-

ГЕРИ /КУКЕ-РИ/, които някога са извър-

швали своите обреди на КОКили, за да се 

подчертае ръста им. Символ на великаните 

е и цар НИМРУД, сочен като твореца на 

всички МЕГА-литни обекти в Мала Азия 

/Баалбекската платформа, огромната напо-

ителна системи на Междуречието и 
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всички тамошни  Пирамиди/, каквито има 

из целия Древен Свят, защото според Ми-

тологията „Атлант е имал 10 синове”, то-

ест, самата Цивилизация Атлантида е съ-

ществувала в десет провинции разпрост-

ряли се в Афри-ка, двете Америки и на 

Балканите! У нас мегалити „Дал Бог”, но 

лошото е, че „професионалните учени” не 

ги свързват по никакъв начин с Атлантите, 

тъй като цялата им „официална наука” се е 

самоогра-ничила само до „Библейските 

шест хилядолетия”. А това е капитална 

грешка, защото в никоя „Свещена книги” 

не става дума за „човешки години”, а за… 

симво-лични. 

Нека видим някои от най-забележи-

телните Балкански мегалитни паметници 

създадени още от „Червената” раса. Да за-

почнем със скалните СВЕТИЛИЩА, от 

чиято подравнена площадка Жреците са 

контактували с Бог – БАЩА не само на 

Човечеството, а на цялата Вселена. Такива 

са Родопските „Белан-таш” и съседните 

му „Караджов камък” и „Кръстов 

връх”. На Изток е комплексът „Пер-Пер-

ек”, а в Мизия имаме „Белоградчишките 

скали”, „Мадарският храмов ком-

плекс” и др. У нас съществуват и множес-

тва „КОЗИ скали” свързани с тотемното 

животно на  главния Атлантски Бог - Кро-

нос /Сатурн/. Освен церемонии, на тези 

обекти са били извършвани и Мистериал-

ните Посвещения на следващите поколе-

ния „Хора на Знанията”, носещи на пле-

щите си цялата отговорност по съхранени-

ето на ИЗВЕЧНИТЕ КОСМИЧНИ ЗНА-

НИЯ.  

Там където е нямало планини или 

скалисти възвишения, Атлантите са изг-

раждали своите ПИРАМИДИ /ЗИКУРА-

ТИ/, каквато е и „Кулата” под могиллата 

Мал-тепе до с. Маноле. Преди десетилетия 

в Босна изникна друго такова съоръжение, 

засипано с пръст, за да се опази. За наша 

радост, „Пирамидата на Слънцето” се 

оказа първият елемент от цял Пирамида-

лен комплекс, който предстои да се разра-

боти, а иначе в Пелопонес все още може да 

се видят „ХЕЛИКОН” и „ЛИГУРИОН”, от 

който са останали само основите. Следи от 

такива има и в Крит. 

Някога при разкопките на Пловдив-

ският АКРОПОЛ на „Ньобет тепе” архео-

лога Атанас Пейков попада на уникална 

Стилизирана Пирамида, която представ-

лява квадратна плоскост с дължина на 

страните малко над метър, с вписани в 

нея шест други по-малки квадрата! Пре-

дадена в храни-лището на археологически 

музей, тя бива подложена на „подмладя-

ване”, тоест – фалшификация, за да може 

някак да се вмести в отпуснатите ни от 

Москва официални... „1300 години Бълга-

рия”! Впрочем, витрините на този музей, а, 

предполага се – и неговите подземия, пра-

щят от артефакти сътворени от ръцете на 

Атлантите и Пеласгите, но те, също като 

Траките, които също са в немилост, само 

заради настоящата политическа конюнк-

тура, насочена предимно към, сравнително 

късния гръко-римския период от нашата 

история.    

СЕМитите са съграждали своите 

градове на три нива, разделени помежду си 

с „Циклопски стени”, като на отгоре е бил 

АКРО-ПОЛът с Храма на ЗАКРИЛНИКА 

на населението. Такъв е и Пловдивският, 

който го има изобразен върху антична мо-

нета, видим в „Изображенията” на Гугъл.   

Атлантите и техните последни 

представители Пеласги, Финикийци и Ка-

рийци са отдавали почит към равнопоста-

веното ЖЕНСКО НАЧАЛО във всички ес-

тествени или изкуствено оформени ПЕ-

ЩЕРИ /„Козарника”, „Проходна”, 

„Тан-гърдък-кая”/ и др., но в Родопите се 

намират и „ЧУДните мостове”, които, по-
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точно е да се наричат ЧУТ-ни, тоест Вели-

кански! А край Врачан-ското село Лиляче 

може да се види техният по-голям събрат - 

„Божият мост”!   
Богато декорираните пещерни ин-

териори, с неподатливи на Времето багри 

на ”Магурата” и „Байлово” са живо до-

казателство за недостижими за материа-

листичната наука Знания и Умения на Ат-

лантско-Пеласгийските Посветени, зако-

дира-ли в тях не „ловни сцени и… дивеч”, 

а Космически Познания, за които сегаш-

ните „учени” могат само да мечтаят...                        

Такива са закодирани и във всички 

ЛАБИРИНТИ, МЕНХИРИ, КРОМ-

ЛЕХИ, ДОЛМЕНИ /„Змейови  дупки”/ и 

останалите МЕГАлити, завещани ни от 

тях. Сред тях са и „ЖИДОВСКИТЕ/ КА-

ПАНСКИТЕ ДЪЛГИ ГРОБОВЕ”,  в ко-

ито често са намирани и техните едри 

кости, които по „нечие разпореждане” се 

натрошават още „на терен” или в подземи-

ята на самите музеи, ако въобще стигнат 

там… Затова пък само срещу един „клик” 

в „Интернет” можете да се насладите на 

огромен брой Великански кости и цели 

скелети от различни точки на планетата, 

но побързайте, преди някому да е хрум-

нало да ги свалили и от там.  

На Диодор Сицилийски дължим 

пре-любопината информация от времето 

когато Черно море е било голямото езеро 

ИК-ШУ и как един ден: -„Предците /на 

Дарданите – б.а./, които живеели по чер-

номорското крайбрежие наблюдавали 

как потопа постепенно напредва и за-

почнали да се отдалечават от земите 

си”.   

Но, не само те е трябвало спешно да 

напуснат старите си местообиталища в 

търсенето на нова суша, а този ужас са го 

преживели всички Атланти заплашени от 

Все-мирния Потоп. И никой от тях не е 

пропуснал възможността да предаде спо-

мена за него на своите потомци. За него 

става дума и в „Балканската митология” 

присвоена най-безочливо от гърците. В 

нея подмяната на Атлантската раса с 

Арийската е описана като ГИГАНТО-

МАХИЯТА, когато нейният главен Бог 

САТУРН бива свален от трона и на него се 

възкачва нашият нов ГОСПОДар - ЗЕВС 

/Юпитер, БЕЛ, ПЕРун/. А в Мистериен 

план това събитие фигурира в нашия фол-

клор като ежегодното „Зарязване на лозите 

на ТРИФОНов ден”, което традиционно се 

извършва през преходния месец февруари, 

когато Студът отстъпва своето място на… 

Топлината и  Пролетта.   

В онази епична междурасова война 

активно участие взимат и самите КИК-

ЛОпи /латинизирани на ЦИКЛОпи/, чието 

име произлиза от КИКЛос – КРЪГ /най-

идеалната фигура/, защото точно толкова 

СЪВЪРШЕННИ са били не само те, а и 

всичките им Познания. На същия принцип 

е изградено и името на КОЛОбрите – Жре-

ците на ТАНГ-РА.  

В епосите на Омир се срещат много 

ПРЕД-ТРАКИЙСКИ народи като Миной-

ците и Кидоните от Крит, Етиопците, Кол-

хите, Магнетите, Амазонките, Еолийците, 

Лигурите, Пафлагонците, людоедите – 

Лестригони от южна Италия, Да-найците 

/Дануа/, Ахейците /Аквайша/ Финикий-

ците /ТУРша/, Карийците /Шардини/, но 

само Пеласгите са наречени „Божест-

вени”! Те са известни още и като Лелеги 

или Пеларги, което ще рече ЩЪРКЕЛИ за-

ради белите платна на ветроходите им. 

Към „Морските народи са принадлежали 

Синтиите от о-в Лемнос, Терспротите, Ла-

питите, Перибеите, Флегите, Феаките, 

Крусаите, Дарданите, Дриопи, Локрий-

ците, ТИР-сените /от името на столицата 

на Финикия/ и БРИГИТЕ, за които, не 

„гръкът”, а  етническият Кариец Херодот е 
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писал: „БАЛКАНСКИТЕ БРИГОИ СА 

НАЙ-СТАРИЯ НАРОД НА СВЕТА”!  

ПЕЛАСГИ означава „Потомци на 

Пеласг”, когото Страбон представя за 

Фригиец: - „Пелопс доведе от Фригия /в 

Мала Азия – б.а./ народ в названия в не-

гово име Пело-понес” – пише той, докато 

други автори го сочат за „Син на Тантал и 

Ниоба”, които са Финикийци. Той е сочен 

като учредителя на самите ОЛИМ-

ПИЙСКИ игри, затова неговото Свети-

лище се намира в самото сърце на Олим-

пийското  Светилище. Това е ПЕЛОПИО-

то, разположено точно между храмовете 

на Зевс и Хера. Някога, в началото на всяка 

Олимпиада, благодарните потомци са му 

поднасяли като жертва ЧЕРЕН ОВЕН. 

Впрочем, по същото време в Пловдив са 

провеждани не по-малко прочутите КЕН-

ДРИСИЙСКИ игри посветени на Бог 

АПОЛОН, а във Варна – ДЕРЗАЛИИТЕ – 

на Плутон, но колцина българи са чували 

за тях, а вина за това имат пак нашите ис-

торици. 

Не по-малко значимо от Мегалит-

ното е и нематериалното завещание на 

„Морските народи” и това е тяхната ФИ-

НИКИЙСКАТА ПИСМЕНОСТ, която ня-

кога е била универсалната Азбука на 

всички тогавашни народи. Впрочем, това, 

което разчете д-р Стефан Гайд са Пе-

ласгийски послания, а не Тракийски, за-

щото те донасят на Балканите Санскритс-

ките писмена и Руните. 

За духовното здраве на Атланти и 

Пеласги поколенията МИНОСИ /Менеси, 

Мануши/ са създали безчет поучителните 

Притчи и Легенди. А за физическото, съ-

щите са използвани Музиката, Танците,  

Билколечението и Балнеолечението в 

Асклепионите и Нимфеоните.  

И цялото това неподправено ми-

нало на нашите Предци е закодирано в без-

смъртния ни Фолклор, само че той очаква 

своето изцяло ново тълкувание. Така че: 

  - НАЗАД  КЪМ  „ВЕДА СЛОВЕНА”, 

НАРОДНИТЕ ПЕСНИ и... ПРИКАЗКИ, 

защото само те могат да опазят човечес-

твото от замисленото от Тъмните сили 

на Злото „роботизиране”! 
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Възприемането на живота на Зе-

мята в пълнотата му, осмислянето на кул-

товете, изграждането на космогония и кос-

мология, е духовен живот и „божествена“ 

норма. Всичко това, за което мислим и го-

ворим днес, и в духовен и в материален 

план, е в динамично равновесие, характе-

ристиките и дефинициите се променят за-

едно с промените в живота на планетата. 

Затова всяко поколение е длъжно да до-

бави своята гледна точка, своите визии, 

своите усещания, и своите опити да про-

никне в тайните на битието. 

Когато говорим за нашите предци 

траките и тяхната вяра трябва да кажем, че 

по отношение на тайните на живота те са 

знаели много, толкова много, че сега ни е 

трудно да го обхванем. Обожествяването 

на природата от тях не е слабост, а мъдра 

философия на живота, свързана с ражда-

нето на движещите сили, а от там с възник-

ването на страстите и емоциите в психоло-

гията на човека. Траките са знаели, че жи-

вотът има и земно и небесно измерение, за-

щото именно „бащата“ на тракийските ди-

настии Хермес изказва мисълта – „Как-

вото горе, това и долу“. Така проекцията 

на живота и мисълта-форма в тракийската 

религия, стават доста по-дълги, и премина-

ват през границите на бита, а понякога и 

през  границите на разума. Единствено 

звездното небе е излъчвало и излъчва и до 

днес спокойствие и разбиране, единствено 

неговата информация и някога и сега ос-

тава величава и меродавна.  

Всичко в логиката на обяснението 

на живота при траките и при техните ко-

респонденти през античността тръгва от 

необятния космос. Галактиката или Млеч-

ният път смислово кореспондира с женс-

кото начало, раждащата среда, отглежда-

нето, кърменето с мляко на следващото по-

коление. Жреците в Египет са изобразя-

вали небето като кравата Хатор в стилис-

тиката на един „магически разум“ обобща-

ващ в земния символ ролята на Млечния 

път, а Малоазийската Артемида с многото 

млечни жлези от Ефес какво е ако не Вели-

ката майка кърмилница, или – Галакти-

ката. По-малко известно е, че в най-дългия 

ден от годината, българският фолклор 

описва едно особено и  незабравимо съби-

тие. Слънцето слиза като крава на Земята 

и който може се възползва от възмож-

ността да „издои“ Слънцето. Както виж-

дате в нашия фолклор и Слънцето може да 

бъде крава и да дава мляко. А това мляко е 

с чародейна сила. Този разказ за Небесната 

храна или небесното мляко съвпада по 

времеизява с друг разказ от българския 
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фолклор – за слизането на звездите по 

Еньовден и отдаването на сила на хората и 

посевите. И слава на бога, че тези разкази 

са запазени, за да се види, че нашите 

предци, както всички умни хора от мина-

лото са си общували с небето, а по една 

ирония на съдбата космос означава и зем-

ният свят и видимият свят, който е нашия 

свят. Древното митологично мислене на 

нашите предци обаче обединява двата 

свята, проектира ги в бита си и ги чувства 

и чества като неразделни. Така раждането 

и смъртта за траките са били в неразривна 

връзка, като елементи от кръговрата на 

живота и за видимия и за невидимия свят. 

Затова и в характеристиката на Богинята 

Артемида или Великата майка  има тол-

кова много разнообразие, а в символиката 

на разказите за нея проговаря често и мъж-

кото начало, есенциалната информация, 

оплождането, друга тайна на живота.  

Понякога символиката на митовете 

ни се вижда сложна, защото космическите 

проекции се преплитат със зооморфните 

образи. Така е и при Дионис. Траките ко-

ито участват в Дионисиите са намятали 

„небриди“ и това са еленови кожи, защото 

играят Орфей в неговия слънчево-царски 

образ. Това е първият син на Великата 

майка - Еленица, който е Елен – и е само-

заченат от нея. Това е също така Еленът 

влах от Странджа, който се появява в доб-

роволна жертва в Костадинския месец, а 

темата за доброволната жертва е темата, 

която обяснява живота и на Дионис и на 

Орфей. Богът се възражда след омофаги-

ята (изяждането на тялото) в ритуала и 

това се случва през зимата, когато съзвез-

дието Лира (или звездата Вега) свети най-

ярко между 5 и 15 февруари. Нека си при-

помним например кога е Трифон Зарезан, 

а Зарезан е символът на отношението ни 

към лозата, а лозата е символ на дървото на 

живота. Затова е атрибут на Дионис. А За-

резан може да е и етимологизиран Загрей, 

защото е предвестник на пролетта и про-

летното слънце. През февруари и до сега се 

появява още и „Белият кукер“ или „Куке-

рът без маска“ в странджанските села. Със 

сигурност това е един от най-старите Дио-

нисови празници като днес е ситуиран по 

Сирни заговезни, иначе е на границата на 

зимата и пролетта, когато съзвездието 

Лира свети най-ярко.  

В Балканската митология се казва 

че съзвездието Лира е главата на Орфей, а 

понякога се казва, че самата звезда Вега е 

главата (черепът) на Адам. Когато точката 

на северният полюс съвпада със звездата 

Дракон се казва, че е настъпила епохата на 

Христос. Тайната на тайните на древните 

народи е свързана с тези космически про-

екции, а ние днес от астрономията знаем 

че в това съзвездие се намира центърът на 

прецесионният кръг на Земната ос. Движе-

нието на Земната ос или Прецесията оби-

каля дванадесет съзвездия и бележи епохи 

в живота на Земята, защото един пълен 

кръг става за 25 776 години и това е Голя-

мата космическа година. 

Когато говорим за съзвездието 

Лира, трябва да се каже и още нещо. На не-

бето се откроява и един триъгълник. Звез-

дите които образуват триъгълника са от 

три различни съзвездия от Лебед, от Лира 

и от Орел. Най-ярката звезда в съзвездието 

Лебед се нарича Денеб, звездата Вега е 

най-ярката в съзвездието Лира, а звездата 

Алтаир е най-ярката в съзвездието Орел. В 

народната памет този равностранен триъ-

гълник се обяснява и с Полярната звезда, 

Арктур или Вега, и това е защото вероятно 

конфигурацията се променя. Преди 14 000 

години, например, Вега е била Полярната 

звезда. И този триъгълник е много важен, 

защото той ни напомня за космическата 
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тримерност, като повод и праобраз на зем-

ната тримерност и това е не само терито-

рията на живота на нашите деди, а и тери-

торията на техните мисли и тяхната вяра. 

Към символите трябва да добавя, че този 

триъгълник народа нарича Небесната 

врата, мястото през което се достига до 

престола на Бога. Може би това е най-важ-

ната причина и до днес този триъгълник да 

го виждате на черковните стенописи зад 

главата на хриистиянския Бог-Отец. 

От митологията и фолклора можем 

да черпим неограничено количество ин-

формация стига да открием кодовете и ме-

тафориката. Стадото с кравите което краде 

Хермес от Аполон например, е земната ме-

тафора на Млечния път. Кражбата е дотол-

кова кражба, доколкото новопоявилият се 

Хермес пристига с подобна на Аполон ха-

рактеристика и този акт му е необходим за 

неговата символна представителност. За-

това породеният в началото конфликт не 

се задълбочава, а се развива по-скоро едно 

сътрудничество. Така метафоричните 

крави изиграват може би своята най-важна 

роля, и очертават истинското място на 

действие – Млечния път. На Земята оста-

ват символите. 

Сега искам да обърна малко повече 

внимание специално на млякото, като 

важен елемент от живота и от вярванията. 

Млякото както знаем присъства в 

Питагоровите възлияния, защото те се 

правят с мляко, мед, вино, вода, билки и 

питка. Такива със сигурност са били на 

много места сред траките,  след реформата 

на Орфей в Дионисовите празници. За 

млякото в ритуалистиката на древните, 

специално се споменава от Салустий през 

IV век. Когато говори за мистичната смърт 

и новото раждане в неговата книга („PERI 

THEON KAI KOSMOU“ или „За боговете 

и света“) Салустий казва , че – 

 „Във фригийския ритуал новопосве-

тените „са хранени с мляко, сякаш са 

новородени“ 
Сега ще цитирам една статия на 

Ваня Димитрова от 1999 г. в която се го-

вори за млякото и за една конкретна фор-

мула. В статията „ФОРМУЛАТА „КАТО 

КОЗЛЕ ПАДНАХ В МЛЯКОТО“ – ПАРА-

ЛЕЛ С УГАРИТСКАТА ПОЕМА „КРА-

СИВИТЕ И БЛАГОСКЛОННИТЕ БО-

ГОВЕ““, авторката ни напомня за златните 

погребални пластинки от Южна Италия, 

Крит и Тесалия и формулата за млякото из-

писана на две от пластинките от Турии. Тя 

прави един много логичен и уместен пара-

лел с Угаритската поема, за да успее да из-

каже идеята, че става дума за мистерийна 

формула, която отразява орфическото уче-

ние за пътя на душата и показва елемент от 

ритуала – подготовка на посветения за из-

минаването на този път. Съдържанието на 

Орфическия мит за Дионис кара авторката 

да смята, че става дума за смъртта и възк-

ресението, а и не само за съдбата на жерт-

веното животно по време на ритуала. Тук 

тя привежда като пример и два текста от 

главата „ИЗХОД“ на „БИБЛИЯТА“  в ко-

ито се обяснява как се принасят жертви на 

Яхве. Конкретната фраза която се употре-

бява в тези случаи е „Не вари яре в майчи-

ното му мляко“. Откривайки и символи-

ката в текста от плочиците Ваня Димит-

рова смята, че козлето, падащо в млякото, 

е посветеният, който се идентифицира с 

Дионис, умира като него, за да се възроди 

окончателно за нов живот като Бог. 

На това място ще добавя нещо и от 

А.Фол – „Ако в Турий, пише той, Италия, 

една табличка, намерена в гроб, може да 

предизвика усещанията за питагорейс-

тво, същите формули от античната 

Пелина ( днес Петропорос в района на 

Трика, Тесалия ) пораждат възмож-

ността за традиция, възхождаща към 
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беотийско-тесалийската основа на ус-

тния орфизъм. Млякото, което е много 

рядко използвана течност за възлияния 

в Елада, въвежда в посвещението на 

„новото раждане“ на Дионис от разчле-

нения Загрей, „божественото дете“. 

Посветителният, а не погребален ха-

рактер на формулите определят химна 

като логос на една визуална мистерия.“  
 ( „ХИМНИ НА ОРФЕЙ“ С.1995 ) 

Посвещенските ритуали изиграват 

и реактуализират мита за първоначалата, 

описващи преживелиците, смъртта и възк-

ресението на някое божество. Във фри-

гийският ритуал за който говори Салустий 

се възпроизвежда животът на Сабазий 

(или Дионис). И както ритуалът пази фор-

мата си, така и символите на „питието на 

безсмъртието“ са постоянни, очевидно 

съществуващи от възможно най-ранния 

им период. И изглежда въздействието на 

„ритуалното мляко“ е първично и носи 

силен заряд, „майчин заряд“, защото про-

дължава да респектира и да се репроду-

цира векове наред и в Европейската кул-

тура. Да, европейската култура очевидно 

наследява много елементи и символи от 

древната Балкано-Анатолийска култура, 

която ние познаваме много добре.  

Нека видим сега какво казва един от 

признатите анализатори на митологиите и 

религиозната мисъл – Джоузеф Камбъл. 

Когато говори за рицарския роман „ТРИС-

ТАН И ИЗОЛДА“ и „Любовната напитка“ 

той пише – „Великото послание на вели-

колепната сцена с изпиването на на-

питката е убеждението на двойката, 

че те пият смърт и са приели в съзнани-

ето си този акт на отказ от живота … 

тъй като  течността в малките ведра 

на водачките и пазителките на тайнс-

твата, питието на боговете е… пити-

ето на безсмъртният живот изживя-

ван тук и сега (на санскрит – амрита - 

безсмъртие). Когато се пие със съот-

ветното прозрение напитката е мляко 

или вино, а когато се изживява с необхо-

димата дълбочина и сила, тя е самият 

живот.“ („ТВОРЧЕСКА МИТОЛОГИЯ“ 

С. 2007г.)  

„Жорж Дюмезил говори за всички 

индоевропейски области, че имат следи 

от едно предание отнасящи се до при-

готвянето и консумацията на „питие 

на безсмъртието“ и споменава и Ведите 

и Авеста и Теогонията на Хезиод… И 

наистина, изглежда че индоевропейс-

ката традиция е недостатъчна да 

обясни всички елементи, съдържащи се 

в гръцките митове… На няколко пъти 

правихме намеци за „егейски“ или „пре-

делински“ произход на това или онова 

вярване, на този или онзи герой.“   
Горният цитат, който започва с 

мнението на Жорж Дюмезил  е от Пиер 

Гримал, от неговата („ГРЪЦКА МИТО-

ЛОГИЯ“ С. 2001 г.) А аз тук добавям, че 

започнах със Салустий, добавям и необхо-

димостта от обяснението и на тракийска 

връзка при коментарите на тези древни 

доктрини и техните ритуали. Защото спо-

менатите от Пиер Гримал намеци за 

„егейски“ или  „пределински“ произход на 

това или онова вярване се доближават из-

ключително близо до определението тра-

кийски.  Изглежда че още тракийският 

принос в културната история на Света за-

едно с митотворчеството не са доразбрани 

и не са дооценени, но елементите от тях-

ната сакрална мисия със символната си об-

разност и първозарядна сила продължават 

да играят важна роля в живота на хората, 

чрез текстовете на авторите от следващите 

векове. И някои от анализаторите и комен-

таторите изглежда проглеждат в проблема. 

И започват да говорят за „егейски или пре-

делински произход на това или онова 

вярване“.  
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Един космологичен прочит на си-

лата и въздействието на млякото и причи-

ната за това дълготрайно въздействие, 

може да ни подскаже и връзката му с Га-

лактиката или преведено с Млечния път. 

Защото звездната символика в живота на 

Земята е мотивиращо първична и от ней-

ната въздействаща сила започват и мито-

вете и ритуалите и символиката в тях. 

По изследваните археологически 

обекти – мегалитни структури, пещери и 

подмогилни съоръжения на територията 

на България са установени археоастроно-

мични данни и архитектурни феномени, 

които показват, че нашите предци траките 

са имали доста сериозна информация по 

отношение на мястото на земята във Все-

лената. Алексей Стоев установи например, 

че са правени постоянни астрономически 

наблюдения от Харман Кая. Знаейки 

много по темата, те са водели живота си и 

са влизали в новите цикли и епохи, отчи-

тайки и използвайки и звездната информа-

ция.  

Има различни изчисления за дъл-

жината на Космическата година, но най-

популярното и което вече цитирах,  днес е 

25776 години. Тези години се делят на 12 

части в зависимост от прецесията на зем-

ната ос, а епохите приемат имената на съ-

ответните съзвездия към които сочи про-

екцията на въртящата се земна ос. В цен-

търа на тази образувана окръжност е съз-

вездието Дракон. Линията на прецесията 

пресича съзвездието и тогава астрономите 

говорят за две точки – Главата и Опашката 

на Дракона, а астролозите говорят за два 

аспекта – благоприятен и неблагоприятен. 

Когато точката на пролетното рав-

ноденствие е при посока на  остта в проек-

ция към съзвездието Бик или Телец (Tau-

rus) например, това е неговата епоха. 

Преди Бик е била епохата на Близнаци 

(Gemini), а след Бик на Овена (Aries). След 

това идва Риби (Pisces), а днес пролетното 

равноденствие отива към Водолей (Aquar-

ius).  

Епохата на Овена или Агнеца за-

почва когато съзвездието Овен  преминава 

през опашката на Дракона и свършва 

около 200 години преди появата на Хрис-

тос, когато оттам преминава съзвездието 

Риби. Тези данни и много други подроб-

ности са знаели умните хора от миналото, 

да ги наречем за краткост жреците, и ця-

лата идеология на техните доктрини, а и 

цялата ритуалистика са били свързвани 

именно с движението и разположението на 

земята спрямо мястото й във Вселената и 

по специално в движението й в Млечния 

път.  

Интересна информация можем да 

получим и от фолклорната памет или по-

точно от народните астроними. „Назова-

ването на Млечния път като „млечен 

път“ има своите корени в антич-

ността“, пише Дарина Младенова в изс-

ледването „ЗВЕЗДНОТО НЕБЕ НАД 

НАС“  С. 2006 г.. С тази констатация тя 

допринася за допълване на тракийската 

теза в културната история на България и 

Балканите. Нашите деди и нашите съседи  

споменават Млечния път като „небесно 

мляко“ и „мляко“, по-късно с утвърждава-

нето на представата, че Млечният път про-

дължава и под Земята идва и назоваването 

Галактиката. Гала е мляко в гръцката прак-

тика. Представата за мляко има и митоло-

гична интерпретация, според която боги-

нята Хера с хитрост била накарана да за-

кърми малкия Херакъл, но когато открила 

измамата, отблъснала Херакъл и млякото и 

се разсипало по небето. Има и друг много 

интересен сюжет, че даже Боговете не мо-

жели да прескачат огромното разстояние 

от Земята до Небето и създали Млечния 

път за да вървят по него. И няма как и бо-
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говете да не са намесени, защото Млеч-

ният път е наш общ дом, а с Боговете 

имаме общ живот. Както виждате и до 

днес фолклорните реликти на Балканите 

показват мястото и значението на Небето 

и Млечния път в живота на населението. 

Има и още варианти за обяснение на Млеч-

ния път, по-битови да ги наречем, като об-

разност и настроение. Например, че мля-

кото потекло от гърдите на една майка, ко-

гато си търсела детето, има и вариант че 

една мома го разсипала когато го носела с 

кобилицата. Но има и вариант в който мля-

кото е разсипано и от божията крава.  

Народните астроними сами по себе 

си са много интересни, и ни дават винаги 

съществена информация. Сега ни интере-

сува какво можем да научим за Млечния 

път и връзката му с боговете на Тракия. И 

имената на Млечния път в случая са пока-

зателни. Грубо казано имената на Млечния 

път се делят на няколко групи. На четири 

групи ги е разделил още Николай Ковачев 

в статията си „ГАЛАКТИКАТА В ПРЕД-

СТАВИТЕ И КОСМОНИМИЯТА НА 

БЪЛГАРСКИЯ НАРОД“ (1988 г.). Сега за 

нас най-интересни са условно казано сла-

мените и млечните имена. Ето някои от 

сламените – Кумова слама, Сламен път, 

Попова слама, Кумина слама, Кумина 

плява. Но тази слама и тази плява задължи-

телно ги свързвам с житото и богините Ар-

темида, Деметра, Персефона. Че има бо-

жествена линия подсказват и вариантите – 

Бог е карал слама с колата си, Сламата на 

дядо господ, Св.Петрова слама, Трифон 

върви с колата със слама. Кои астроними 

кога са възниквали и кои от тях са първи 

по възникване е трудно да се каже, но сла-

мените тук отбелязвам и подчертавам спе-

циално – за мен са свързани с Артемида, 

Деметра, Персефона, и като още едно до-

казателство ще кажа, че съществува за 

Млечния път още един български астро-

ним – и това е Житовина, информаторката 

е от село Калугерец, но вероятно същест-

вува не само там. Тук правя връзка с едно 

от имената на Артемида, за което специ-

ално говорих в предишна глава. Но тук 

мога да направя и връзка с Митра бикоу-

биец, защото от разпореното тяло на бика 

потича жито, и защото балканският и рим-

ският Митра това е Сабазий. На много ар-

хеологически паметници убиващия бика е 

обозначен като Сабазий, а Сабазий, това е 

Дионис. Петър Георгиев специално изс-

ледва проблема с името и доказателствата, 

и констатира че балканския или римския 

Митра е Сабазий. („УБИЙ САБАЗИЙ, 

БИЙ БЪЛГАРИНА“ С. 2011г.) 

Но богатството на народните астро-

ними е голямо и сега ще добавя още от 

имената на Млечния път. Има и трета 

група - Малката кола на Траян, Път на 

Траян, Насипът на Траян, Траянът (на не-

бето) и те безспорно са от Римската епоха 

използвайки преносно значението и важ-

ността на Траяновия път. Това пък ме за-

дължава да отбележа че само едно и също 

население може да пази тези метафори 

през вековете в  традицията на живия език. 

Това е континюитета проговарящ в тези 

примери. А за Млечния път има и четвърта 

група от имена – Кръг на времето, Кръг на 

небето, Пътека от звезди, Пътят на звез-

дите, Пътят на слънцето и луната, Поясът 

на небето, Небесен път.  

Почти всичките имена вземам от 

цитираната книга на Дарина Младенова и 

с оглед на моята тема сега отчитам, че 

всички те  представляват интерес. Има 

обаче един астроним който звучи по осо-

бен начин когато се говори за Млечния 

път. За него авторката казва – „Не е съвсем 

уточнено значението на астронима Хоро“, 

но цитира Иваничка Георгиева, която е от-

крила в село Капатово, Петричко особен 
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вариант на Хоро – „Където се събират зе-

мята и небето – юдинското хоро“. Дали 

това е образ – определение, или става дума 

за мястото където се играе това Хоро не 

може да се каже, но тук имаме безспорно 

интересна траектория за тълкуване, която 

ако свържем с „ВЕДА СЛОВЕНА“ ще от-

крием един много, много стар отглас от на-

родната вяра.   

Отклоних се за малко, защото це-

лият комплекс от астроними е интересен, 

но връщайки се към Дионис и метафори-

ката свързана с агнето или козлето и мля-

кото, виждаме, че образът има пряко отно-

шение към античното знание, към антич-

ната култура и античната религия. И съв-

падението е очевидно, защото информаци-

ята за споменатия ритуален и мистичен 

стих е от времето преди 200 години преди 

Хр., или във времето  на Агнеца (който по-

някога е Козлето), а това е периода от 2296 

г. до 148 г. пр. Хр.. „Скачането в млякото“ 

според мен е свързано с пресичането на 

Млечния път, което е символичното пре-

минаване към една нова епоха, така оче-

видно метафоричният образ е израз на поз-

нанието което са имали мъдреците на епо-

хата и задължителния символен език на 

техните ритуали. И „Скачането в млякото“ 

на посвещавания е скачането в тайните на 

знанието на религиозната общност. А пос-

вещаваният може да е даже новия княз или 

цар. 

В дионисовата гама на ритуали от 

вискокия регистър – наречен осиа – този 

елемент цитиран от Салустий със сигур-

ност е съществувал, и да си припомним, че 

той казва  „Във фригийския ритуал ново-

посветените „са хранени с мляко, сякаш 

са новородени“. Във „фригийския“ ритуал 

казва Салустий, а фригийците са бриги 

както знаем, т.е. траки. Така че формулата  

„КАТО КОЗЛЕ ПАДНАХ В МЛЯКОТО“ а 

и млякото като посвещенски атрибут спо-

койно можем да отнесем към тайните на 

Дионис и познанието за Млечния път на 

нашите предци траките.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме: В доклада става дума за Дионис и 

ритуалите в неговия култ. Едно изречение 

на Салустий от IV век, когато говори за 

мистичната смърт и новото раждане от ри-

туал при фригите дава начало на търсенето 

в което един от елементите на питагоро-

вите възлияния, а именно млякото става 

обект на по-специално внимание. Цитират 

се мнения от публикации на Ваня Димит-

рова, на Александър Фол и др. автори, къ-

дето присъствието на млякото в ритуалите 

е отбелязано. В доклада ще бъде отбела-

зано и продължението на идеята за риту-

ално обезпечаване на "новото раждане" в 

европейската култура през следващите ве-

кове. Цитират се мнения на Кембъл, 

Дюмезил, Гримал. Интересното е, че в тех-

ните наблюдения те стигат до извода, че 

тези изключително силни елементи от 

"тайния" живот на цивилизацията, са от 

доста ранен произход – предгръцки. Това 

дава възможност да се види, че това са еле-

менти от тракийската култова практика, а 

да се види и как тракийската общност съх-

ранява тези реликти от сакралитета на ан-

тичността и до късните времена. Млечния 

път е трайна метафора в техния живот с 

многото си синоними, но и с идеята за веч-

ната връзка с небесните тайни.  
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Нов проект „Хистореон“ 

Химните на Орфей – същност и контекст 

 

 

“Чрез пренесените от Орфей букви ние сме дали писменост на цяла Европа.” ....  

„А когато се опитали да я разпространят, за да обединят траките, Орфей е бил убит и 

мисията –осуетена.” 

Никола Гигов 
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Ако някой се чуди 

каква е била тази пи-

сменост ще при-веда 

само свиде-телството 

на добре познат ни дре-

вен автор: Диодор Си-

кул -  „Орфей пишел с  

Пеласгийски букви”.  

Толкова за „без-

писмения тракийски” народ от учебниците 

ни!    

По отношение на второто твърде-

ние за това че: „ мисията за обединяване 

на траките”, е била „осуетена”, то тя има 

сериозен, много сериозен, исторически 

контекст. На него ще се сприраме пак в 

това изложение. Но за самото твърдение 

на Никола Гигов нека стане ясно какво се 

съдържа в този неуспех. 

  Съдейки от арагментите на Прокъл 

в  неговите коментари на Плато, виждаме 

отговор на този въп-

рос: „Орфей заради 

своята перфектна 

ерудиция, се казва, 

че е бил убит по-

различни начини, 

поради това, че хо-

рата от тази епоха 

са участвали „час-

тично” в неговата 

хармония (поря-

дък/уредба), защо-

то не са могли да 

разберът уневерсална-та и съвършенна 

наука”. 

Универсална и съвършенна наука – за това 

ще говорим сега, не за „мистерии” и „сим-

волики”. 

 

Приносът на проф. Александър Фол. 

Искам да отбележа, че Проф. Александър 

Фол имаше рядко срещаната сред колегите 

му научна коректност (изключение беше 

донякъде и проф. Г. Бакалов), да посочи 

значението и приноса на проекта „Хисто-

реон” и списание „Ави-Тохол” през тези 

25 г. Направи го на кръгла маса в НС, ко-

ято организирахме в 2002 г., и се подписа 

под нашия заключителен документ- декла-

рация 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 оце-

лее, ще се наложи и ще се развие за сметка 

на „Гръцкия Орфизъм”, на Богдан Богда-

нов. За целта на това изследване, не съм 

използвал приноса на проф. Фол по при-

чини, които ще станат ясни в хода на изло-

жението. Колкото до Богдан Богданов, 

няма да ви занимавам с неговия „принос”, 

нека си го оценяват в Гърция, където впро-

чем, вече са го оценили с един от високите 

им ордени.       

Избрах да ползвам превода на Томас Тей-

лър (1758 –1835), неоплато-нист и класик 

– първият, който пре-вежда на английски 

език трудовете на Аристотел, Плато, Про-

къл, Порфи-рий, Апулей и др., както и  

Химните на Орфей, с които е работил през 

целия си живот. Може 

да се каже, че те са те-

мата на творческата 

му кариера. Върху 

Химните, той е рабо-

тил с редакции на ръ-

кописи правени през 

16 век, които обикно-

вено са били фрагмен-

тирани, или накъсани с нотни паузи, по-

лета за коментари, сентенции, или с липс-

ващи пасажи, толкова често срещани, че са 

получили работно название „лапсиус”. 

Тейлър е първият изследовател, който бла-

годарение на дълбокото си познаване и 

разбиране на неоплатонистите успява да 

върне целостта на текстовете. Неговите 
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преводи имат огромно значение в Евро-

пейската култура, за творци като Уйлям 

Блейк, Пърси Шели, Уйлям Уордсуърт, а в 

Амери-канската за Ралф Алдо Емерсън, 

Бронсън Алкот и Г. Р. С. Меад, секре-таря 

на Елена Блаватска. Въобще почти всички 

преписват от него. Тейлър публикува и 

свои философски и математически трак-

тати, както и анализи на неоплатонистите 

Прокъл и Ямблик. Огромната му ерудиция 

и дълбочината на анализите в неговите ко-

ментари към Химните ми направиха силно 

впе-чатление и до голяма степен го пре-

допределиха като мой първоизточник, 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, напри-

мер в „ Classical Text Library >>>Orphic 

Hymns >>> Hymns 1-40”, където неизвес-

тен за мен „издател” обяснява: „Аз компре-

сирах всички строфи на Тейлър в цяла ли-

ния за да скъся страницата и да направя 

информа-цията по-лесна за печат?! Изу-

мителен подход, като се има предвид, че 

Томас Тейлър с известно неудобство спо-

деля, че за да опази поезията в превода е 

трябвало да прибегне до „александрийс-

ката линия” (Френска класическа поети-

ческа линия от 1170г.). Най-попу-лярният 

съвременен превод, този на Апостолос 

Атанасакис и Бенджамин Волков, “The Or-

phyc Hymns”, „John Hopkins, University 

Press”,2013, ме разколеба още в началото, 

с рекламата си: „Бестселър: „превод на 

мистериозната и космическа Гръцка пое-

зия, известна като „Орфееви Химни”. 

Това абсурдно въведение е най-малкия 

проблем. В текста има произволно под-

реждане на химните, започващи в него с 

този към Хеката, като дори да се приеме, 

че химна към Музей е предвиден за нулев, 

в оригиналния ред следва химна към Юпи-

тер, а не към Хеката. Малко по-напред в 

коментара ни защо това е недопустимо.                                                                                                                 

„The Мystical Initiations; or Himns of 

Orpheus”, както първона-чално се е каз-

вала книгата на Тейлър, е била публику-

вана в 1787г. Второ издание „ със значи-

телни корекции и допълнения” е било пуб-

ликувано в 1824 г., почти без промяна и  

след това има три преиздавания. Лукиян 

(125 -192 сл. Хр.): „Орфей зане-съл астро-

логията и магиче-ските изкуства в Гър-

ция”.   

Вижданията, че Орфей е проповяд-

вал нова религия, центрирана около безс-

мъртието на човешката душа и нейния път 

след смъртта, както и постигането на пре-

чистване с избягване на месо, въздържане 

от причиняване на зло, които доприна-

сяли за мирен живот, промяната на обра-

зите и ритуалистичния екстаз, които са об-

щоприети и общоналожени, за мен не 

представляват същността на Орфеевата те-

ология. Те не подхождат на най-военизи-

раното общество в света тогава, каквото е 

било тракийското. Едва 

ли, точно това общес-

тво е трябвало да бъде 

обединявано около 

идея за вегета-рианс-

тво, ненасилие, както и 

около екстатични риту-

али причинени от ха-

люциногенни напитки. 

Аз 20 годи-ни се зани-

мавам 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 средствата 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 популярни днес детайли не се 
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покриват с това което казват древните из-

точници. Нека ги погледнем.  

„Гръцката теология, 

която произхожда от 

Орфей, е била разпрост-

ранявана не само от 

него, но и от Питагор и 

Платон; които поради 

техния съвършен гений, 

винаги ще бъдат поста-

вяни сред чудесата на 

човешката раса. От първият от тези за-

бележителни мъже, тя е била разпрост-

ранявана мистически и символистически, 

от вторият, енигматично и чрез образи, и 

научно от третия”.  

„...според теологията на Орфей, всяка 

пла-нета е фиксирана в сияйна етерна 

сфера, наречена „цяло”, защото тя е 

нещо, съдържащо цялостното съществу-

ване и е аналогична на сферата на фикси-

раните звезди. В резултат на тази анало-

гия, всяка от тези планетарни сфери съ-

държа многобройни Богове, които са са-

телити на върховното божество на сфе-

рата и съществуват подчинени на неговия 

характер”.  

Прокъл казва още: „Той (Орфей) 

освободен от басните, указва поименно 

всичко намиращо се преди Небето, дости-

гайки до първопричината. Той обозначил и 

неизказаното, което предхожда познава-

емото – Времето”.  В коментара си на 

„Тимеус” на Плато, той казва още: „Във 

всички космически сфери (три), всяка 

сфера има връзка с монад (питагорейски 

термин 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” (не-

бесния хор) на неподвижните звезди, съ-

ществува в точно определено циркулиране 

(въртене). Или както се казва в един от 

Химните: „С бдително око, Бакхус на 

Слънцето помощник, следи стълб свещен” 

– Земната ос, Кармичната ос, определя-

щата прецесията!  

Тук трябва да отбележим двете не-

делими същности на монада, положител-

ната и отрицателната, или ИН и ЯН, дви-

жени от всеобгръщащата енергия КИ в 

строго определен порядък, прецизно и кра-

сиво описан в класическия китайски трак-

тат „И Дзин/ Книга на Промените”.  

Томас Тейлър в своите анализи на 

този двуединен порядък, преподаван/про-

повядван от Орфей, го описва по следния 

начин: „Тази Определена циркулация ко-

ято ръководи Природата, Хората и Бого-

вете, съдържа 12 календарни богове, раз-

делени в една дуалност по шест и в че-

тири триади”.  

За този календарен ред, който Ор-

фей е възпявал той заключава: „Ако я обе-

диним (Орфеевата теология), нищо в древ-

ната теология не би изглеждало по възхи-

тително сюблимно и по красиво свързано, 

акуратно точно във всичките си части, 

научни и божествени” !!!     

 

Първи Химн:  

 

КЪМ МУЗЕЙ 

 

Научи, О Музей, от свещените ми песни, 

Които жертвопреносни най-прилягат. 

Юпитер зова, Земята, и Светлината 

слънчева, 

На Луната величието чисто, и звездите 

нощни. 

Теб, Нептуне, властващ над море дъл-

боко, 

Тъмнкосият, чиято сила твърда да раз-

търси може; 

Серес изобилна, с лик чудесен, 

И тебе, Прозерпино непорочна, на вели-

кия Плуто Царица; 
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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, неу-

държим; 

Със младата Хеба, и с Херкулес великан-

ски, 

И ти грижите родилни на която пове-

рени 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 Часо-

вете, 

Светлокосата Латона, и силите Ди-

онeви. 

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 Свет-

лина аз умолявам, 

Съдбата и Справедливостта извор на бе-

зукорни закони обожавам; 

Сатурн и Рея, също и Тетес титанката 

велика, с дреха 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 чове-

чество седят; 

Знаменито Провидение, Пътят благоро-

ден 

На демонични форми, изпълващи прост-

ранство вечно; 

Или във въздуха живеят, във водата, зе-

мята, или огъня, 

Или отдръпващи се дълбоко под твърд 

монолитна. 

Бялата Лекотеа от морето аз призова-

вам, 

И Семела, и всички следовници на Бакхус; 

Палемон даряващ, и всевластната Адрас-

тия, 

И сладкоречната Победа, въодушевяваща 

с успех; 

Великия Ескулап, на болести опитен в ле-

чението, 

И вдъхващата страх Минерва, която 

битките ужасни радват; 

И всички Гръмотевици и Ветрове изди-

гащи 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 ви-

кам, 

На това възливание, и на тази жертва 

свята; 

За  това което се въздига с ведър ум, при-

канват 

Стиховете ми. 
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Кой и какъв е бил Музей? 

Не е лесно да се отговори на въпроса кой е 

бил Музей и какъв е бил той спрямо Ор-

фей. Може би това е по трудно, отколкото 

да се изяснява кой е бил самия Орфей. 

Много и различни са свидетелствата, в 

една или друга посока, още повече са ко-

ментарите, но без да претендираме за из-

черпателност можем да предложим тук на-

шия прочит. За Диодор Сикул (60-30 

пр.Хр.) Музей е бил син на Орфей, за аси-

риеца Татиан (120-180 AD) той е бил негов 

ученик, според биографа на гръцките фи-

лософи Диоген Лаертий (3 век сл.Хр.), Му-

зей 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 : „Музей на 

баща си Евмолп скъп, в земята Палермска 

лежи погребан тук”. Трябва да се отбе-

лежи, че това сведение се потвърждава до-

някъде от географа Павзаний (2 

век.сл.Хр.), който казва, че той е бил пог-

ребан на „Хълма на Музей”, на юго-запад 

от Акропола. Там, по времето на географа 

е имало статуя, но според него тя била пос-

ветена на някакъв „сириец”. Има и доста 

странни идентификации, например за Еу-

зебий (3 век пр.Хр.), Музей не само е учи-

тел(!?) на Орфей, но  всъщност е самия 

Мойсей, като еврейския историк 

Aртапаний (3-2 в. пр.Хр.) и сирийския фи-

лософ Ну-менций също твърдят, че Музей 

е Мойсей.   

От това многообразие от мне-ния 

става ясно, че древните историци не са 

преписвали един от друг, както правят по-

късните им колеги, но и с известна увере-

ност може да се заключи поне, че  Орфей 

и Музей са били съвременници, че са били 

тракийци и че Музей е бил ученик на Ор-

фей. Асоциирането на Музей с Мойсей 

само показва, че славата му на хиерофант 

и пророк е била широко разпространена и 

възприета в по-късни културни традиции. 

Дистанцията на Учителя и Ученика от тех-

ните коментатори (около 1000 години) е 

такава, че многообразието на запомненото 

за тях не  бива да ни учудва.  

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 ка-

зано 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 завета към него, скрит в текста на 

останалите химни, които представляват 

всъщност синтез на неговото учение, на 

неговата космическа религия. 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 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 какъвто 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 пречис-

тващи химни, трактати в проза и оракул-

ски сборници с шаблонни текстове, т.е., 

Музей е изграждал и/или допълвал корпус 

от трактати, които са били основата на ин-

ституционалния Орфизъм. 

Можем да  предположим, че в осно-

вата на този корпус са били и Орфеевите 

теогонии “Протогонус Теогони”, 
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“Еудемиан Теогони”, и “Рапсодик Тео-

гони”, за съжаление изгубени.   

Приемаме, че „знамени-

тият” Омир е живял 

около 8 век. пр.Хр., 

както ни казва Херодот, 

а за него са знаели 

какво, че е бил сляп и 

вероятно от Анатолия. 

Какво да кажем за Ор-

фей, живял половин хи-

лядолетие преди него, за 

когото са знаели, говорили, писали, комен-

тирали, учили са се от него, всички от Пи-

тагор и Плато до края на античността. За-

щото те, всичките, до Плато и след него, са 

го смятали за Баща на „Гръцката” теоло-

гия. Самото постоянство на днешните 

учени да поставят винаги, отпред и/или от-

зад на името на Орфей дорийския етноним 

„грък”, който се появява поне 600 години 

след Орфей, говори само за крайна форма 

на маниакална зависимост. Омир не е поз-

навал този етноним, а Плато не е страдал 

от чувство за малоценност, за да го изпол-

зва.  

Но кой/какъв е бил Евмолп, бащата на 

Музей? 
Според Софокъл  Евмолп също прорица-

телствал. Спираме се на последното свиде-

телство защото е от изключително значе-

ние. Известен като непобедим войн и мо-

гъщ 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 нейните мистерии в 

Елесиус. Но от по-късните интепретатори, 

след Плато, нищо определено не може да 

се разбере, затова и съвременните мито-

лографи / митоломани са се изгубили в ма-

терията. Това важи за голяма част от пред-

Олимпийските богове, но и за някой от са-

мите тях. Пред-олимпийският пантеон въ-

обще 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 от баща си Нептун и пренесен, или 

в Крит, или в Египет, или в Либия (A Clas-

sical Dictionary, p.389). Че Евмолп е бил 

тракиец стана ясно, майка му е дъщеря на 

Борей, титулен тракийски бог, статуи и 

фрагменти от статуи на Борей са открити  

сред намерените археологи-чески арте-

факти в Централна Азия (23000 само в 

град Хада, Афганистан). Асоциирането на 

Евмолп с Египет, като се има предвид, че 

такова има и при Орфей и при Музей, 

трябваше да накара историците да се опи-

тат да го обяснят смислено, а не да го под-

минават като мит. А има от къде да почер-

пят систематизирани сведения.    

Вiblioteca е най-големият сборник 

на „ гръцки митове и легенди за герои”, 

съставен от три тома и датиран около II век 

сл. Хр., за който учителят на Симеон пат-

риарх Фотий казва: „Не гледай страни-

ците на Омир, нито тези на елегиите, 

нито на траге-диите, нито епическите 

поеми. Не търси изкусният стих на епоса; 
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а погледни в мен и ти ще видиш всичко, ко-

ето светът съдържа.” 

Според съставителя на тази Първа 

Енциклопедия Псевдо-Аполодор, Евмолп, 

заедно със сина си Исмар и отряд кори-

банти при-стигнал в Тракия при цар Те-

гирс, за чиято дъщеря Исмар бил женен 

(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 повикан обратно от Те-

гирс и го наследил. Тук виждаме традиция 

от древния източник Омир, до  първата ен-

циклопедия „Библиотека”, запазила сведе-

нието, че Евмолп е бил жрец на Елесиус и 

мистериите. Не знаем кой е бил Псевдо-

Аполодор, но той е имал школа от която 

можем да научим доста, ако продължим да 

анализираме тази тема. Например, него-

вият ученик Хигиний (Fabulae, 46) ни 

казва, че Eвмолп пристигнал в Атика от 

Елесиус с войска от тракийци „за да пре-

дяви права върху царството на баща си 

Нептун”, съвсем основателна претенция, 

като се има предвид, че първите обитатели 

на Атика и основатели на Атина са били 

пеласгите, с чиято писменост, както разб-

рахме, Орфей си служел.  

Продължители на традицията на 

Псевдо-Аполодор, освен споменатия вече 

Хигиний, са били Александър Полихис-

тор, главен интендант на Палатинската 

библиотека, Кратий Милетски, Котиасий, 

куратор на Пергамската библиотека, лек-

сикографа Магнум, Ана Нотарас, Лукас 

Нотарас и разбира се Учителят на Симеон, 

Патриарх Фотий. Тази традиция не може 

да се игнорира! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

„С пламъци значими за Съдбата вие греете, 

За човека, закон достоен, път божествен. 

Във седем светли зони вие бягате  

с огньове обикалящи.” 

 

 

 

 

 

 

ШУМЕРСКИ     

Zag/Sag, Za(gg)izi,PurSakh, Indar 

Azag Ama Basam, Bakus, Azag Bakus          

 

ИНДИЙСКИ   

Sakko, Puru, Ishbaku, Indra             

Ama Basu, Bikukshi-Nimi               

 

ГРЪЦКИ 

Zeus 

Bacchus 
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Първото известно в историята 

крупно нашествие на племена от Север-

ното Причерноморие към Балканския по-

луостров извършват кимерите през VІІІ в. 

пр. Хр. Това са племена, родствени на  тра-

кийските племена, живеещи и в последст-

вие по бреговете на Черно море.  Основно 

сведение за кимерите дава Херодот, който 

посещава Северното Причерноморие в 

средата на V в.пр.Хр. Той съобщава за то-

понимите: Боспор Кимерийски, Киме-

рийското укрепление, селището Кимерик, 

Кимерийския провлак, останали в този ра-

йон от кимерския период в историята му. 

Произходът на етнонима „кимери” е от ин-

доевропейското *morisyo – „море” и пред-

лога *ki – „край”/за място/ - т.е. край-

морци. Впоследствие гръцките автори на-

ричат кимери всички жители на северното 

Причерноморие. 

Кимерите,   принудени   да   се  

изселят под напора на скитите, се движат 

по северното крайбрежие на Черно море 

към Балканския полуостров. През VІІІ 

в.пр.Хр. те проникват на юг от река Дунав, 

преминават Хемус, навлизат в Тракия и се 

заселват в района Странджа – Сакар. Те 

притежават бързо подвижна, отлично въо-

ръжена конница, строга военноплеменна 

йерархия и превъзхождат в политическо и 

военно отношение околните тракийски 

племена. Образите на кимерийските кон-

ници с бягащо куче до тях, с характерните 

им къси лъкове и качулати шлемове, дос-

тигат до нас, изобразени на етруски вази от 

VІ в.пр. Хр., които са копия от по-стара 

гръцка вазова живопис.  

Местообитанията на кимерите мо-

гат да се определят по погребалните им 

традиции. Те, като сродните им племена в 

Крим и по Северното Причерноморие, 

погребват мъртвите си в свито положение, 

като боядисват телата с червена боя, а  

знатните полагат в долмени, направени от 

каменни плочи, и насипани с камъни и 

пръст. В Сакар, Странджа и в Средна гора 

се срещат  долмени, за които е установено, 

че са същите като в Крим и  са датирани 

към VІІІ – VІІ пр.Хр. като кимерийски. Въз 

основа на тези находки, като коренна тери-

тория заета от кимерите през VІІІ в.пр.Хр. 

в Тракия, където се намират династичните 

им центрове, може да се определи районът 

с естествени граници – Странджа и Сакар 

от юг и Средна гора и Хемус от север и 

Чирпанските възвишения от запад. Този 

район съвпада с областта Загора, присъе-

динена към Първата българска държава 

веднага след създаването ѝ. Вероятна е 

етимологията на името Загора от аве-
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стийското sairinam /персийското sarman/ – 

област, страна. В Хамбарлийския надпис, 

изсечен при управлението на  кан Крум 

/802-814г./, същата област е назована „са-

ракт”.  

При разкопки при селата Ендже, 

Кюлевча и Мадара /Шуменско/ и Калуге-

рица /кв. на Каспичан/ са открити погребе-

ния в свито положение, боядисани с чер-

вена боя, с малки глинени съдове и сре-

бърни накити до тях, датирани към VІІІ – 

VІІ пр.Хр. като кимерийски. Въз основа на 

тези находки, като територия заета от ки-

мерите през VІІІ в.пр.Хр. в Мизия може да 

се определи районът на северозапад от 

Шуменското плато. 

През месец март 2009 г., край с. 

Голям Дервент, Елховско при проучване 

на голям долмен върху входната плоча на 

гробната камера е открит фриз с изображе-

ние на двойна брадва – лабрис, вписана в 

кръг, датирана от VІІІ в.пр.Хр. Това е най-

ранното изображение на двойна брадва в 

Тракия. Двойната брадва е символ на цар-

ската власт в източно-иранската и в пове-

чето древни култури. Това доказва, че ки-

мерите при отсядането си в този район в 

VІІІ в.пр.Хр. имат държавно обединение 

от монархичен тип. Това е първата дър-

жава, създадена в Тракия в VІІІ в.пр.Хр. 

Околните тракийски племена по това 

време са в стадий на разпадане на родовата 

община. Техните племенни обединения не 

могат да бъдат наречени държави, а тех-

ните племенни вождове не са царе. 

Богатствата на Тракия привличат 

гръцките колонисти и македонските царе 

неудържимо. Обект на техните апетити 

стават земите заети от кимерите в Югоиз-

точна Тракия. Като реакция на външния 

натиск, кимерийският цар Терес /480-450 

г. пр. Хр./ подчинява под властта си окол-

ните тракийски племена, а синът му 

Ситалк/450-424 г.пр.Хр./ укрепва новите 

граници на запад по горна Струма и в Со-

фийското поле и на север до Дунав, където 

прииждат нови племена от ирански произ-

ход – скитите. Според Тукидит владенията 

на Ситалк започват от Абдера на устието 
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на Места и стигат до делтата на Дунав и 

той е наречен  „цар на траките”. Този израз 

се споменава за пръв път при Ситалк. Но-

вото в него не е титлата цар, защото и 

преди него кимерийските владетелите я 

имат, а уточнението „на траките”. През V 

в. пр. Хр.  кимерите обединяват в една дър-

жава повечето околни тракийски племена. 

Гръцките автори я наричат Одриско царс-

тво.  Границите му по времето на Ситалк 

се доближават до тези от по-късните пери-

оди на разцвет на Българската държава. 

Доказателство за описаното до тук 

е настъпилата в началото на V в.пр.Хр. 

пълна промяна на предметния, декоратив-

ния и иконографския репертоари на тра-

кийското изкуство. Гръцкото културно 

влияние в Тракия не дава обяснение за 

тази промяна. То не може да обясни защо 

през V в. пр. Хр., когато започва възходът 

и териториалното разширение на Одрис-

ката държава, траките изоставят старото 

си „геометрично” изкуство, характерно с 

декоративни елементи, съставени от гео-

метрични фигури, и се появяват нови идеи, 

форми и мотиви, като геометризацията се 

съчетава и заменя от друг стилов похват – 

схематизацията. Например брадвите с ук-

расена пета, конските амуниции, сребър-

ните и златните фиали и канички изразяват 

източноирански идеи, характерни за Се-

верното Причерноморие.  

В основата им стои стилистиката и 

идеологията, заложена в изкуството от тъй 

наречения „кимерийски” период. Подобни 

артефакти, намерени и в други райони на 

Югоизточна Европа, официално носят наз-

ванието „кимерийски”. Одрисите кимери 

не могат да създават друго изкуство в Тра-

кия, освен „кимерийско”.  

Културата на Тракия се формира 

във взаимодействие с влияния от много 

страни, като култура на синтез, но в осно-

вата и стоят две автентични традиции – 

тракийската и кимерийската.  

След началото на Римската експан-

зия на Балканите, одриската царска динас-

тия приема Рим като естествен съюзник 

срещу изконните си врагове, за разлика от 

независимите тракийски племена, които се 

намират под елинистично и македонско 

влияние. Одриското царство се ползва със 

статут на независимо и полунезависимо 

царство в края на І в. пр. Хр и до 45 г. сл. 

Хр., докато околните елинистични дър-

жави са унищожени от римските легиони . 

От гледна точка на горните факти и 

изводи, употребата на понятия като тра-

кийски език, тракийска култура, Одриско 

царство и одриси трябва да се разглеждат 

като условни. Трябва да се има предвид 

синтезът и диференцирането на наследст-

вото от културите на траки и кимери.  

Личното име на първия известен 

одриски цар Терес произлиза от индоевро-

пейското *dēr-i /борба/ и е съкратено име 

от различни двуосновни имена със същия 

корен – Теренис /момче борец/, Теретидос 

/блестящ в борбата/, Шуротерес /победи-

тел в борбата/. Следващите царе, синовете 

на Терес, също носят двуосновни имена с 

индоевропейски корен – Спараток /прочут 

с копието си/ и Ситалк /суров удар, силен 

тласък/.   

В V и ІV в. пр. Хр. Одриското царс-

тво се превръща в първата многонацио-

нална държава в Европа. На територията 

му живеят съвместно кимери, траки, мизи, 

гети и гърци. Тази огромна за времето си 

държава в Европа наподобява Персийс-

кото царство в  Азия. Одриските царе ус-

тановяват монополно производство на 

най-скъпите суровини и материали, строга 

данъчна политика и редица военно-строи-
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телни повинности на подчиненото населе-

ние. Тогава Одриската царска династия, за 

да се легитимира сред разноплеменните си 

поданици и съседите си, започва да сече 

монети. Те се отличават от всички извес-

тни до този исторически момент монети на 

гръцки, малоазийски, егейски и черномор-

ски полиси и тракийски племенни монети. 

За пръв път в световната история на моне-

тосеченето върху тях е изобразен ликът на 

владетеля, заедно със символите на царс-

ката власт – двойна брадва и коничен съд 

с две дръжки. 

Монетите на одриските владетели 

са разнообразни по номинал, материал, 

размери и релеф. Те са намерени в раз-

лични количества и в различни райони, на 

не голяма дълбочина, което показва, че са 

служили за нуждите на вътрешната търго-

вия. Митът, че в Тракия преди Р.Хр. съ-

ществува само натурално стопанство от 

селски тип не отговаря на данните от архе-

ологическите проучвания. Работата ми по 

откриването на древнотракийските гра-

дове крепости Берое, Пизос и Тиле показа, 

че в този период в Тракия има големи ук-

репени селища от градски тип, развито 

производство, търговия и стоковопарични 

отношения. Традициите за изобразяване 

на образа на владетеля върху монети, уста-

новени от одриската царска династия, на-

мират продължение при по-късните мно-

гонационални империи – тази на Алексан-

дър Македонски и Римската.  

Одриското царство е първообразът 

на българската държава.  

Гените на кимерите – одриси, ус-

ловно наречени ГЕНЪТ СИТАЛК в това 

изследване, се възпроизвеждат непрес-

танно с всяко ново поколение на корен-

ните им територии. Несъмнено ГЕНЪТ 

СИТАЛК има своето съществено място в 

генетичното наследство на населението и 

в останалите области на Българската дър-

жава през вековете. Тук е мястото изрично 

да отбележа, че различната плътност на 

разпределението на ГЕНА СИТАЛК в раз-

личните области на България, не прави хо-

рата по-малко или повече българи. Нашето 

самосъзнание е формирано повече от 2500 

години на цялата територия на страната и 

частично извън нея и българската иден-

тичност е еднакво силна във всички об-

ласти. Затова българите имат своите гено-

типни, културни и икономически особе-

ности, които ги отличават от населението 

на съседните балкански държави. Този ген 

е сроден, допълнен и модифициран от ге-

ните на Аспаруховите българи и в по-

малка степен повлиян от останалите пре-

минали през територията на България пле-

мена и общности. Но в основните си физи-

ологически и народопсихологически ха-

рактеристики той е определял, определя и 

ще определя същността на българското са-

мосъзнание.  

Коренните територии на кимерите-

одриси в Тракия обхващат днешните об-

ласти: Бургаска /без черноморските се-

лища/, Ямболска, Сливенска, Хасковска и 

Старозагорска. Там се кръстосват основ-

ните пътища север-юг и изток-запад на те-

риторията на България. Там са изградени 

промишлени, научни и търговски градски 

центрове с многохилядно население. Там 

работят и учат хора от останалите области 

на страната и от други страни. На тази те-

ритория пребивава около 18 % от населе-

нието на страната, а към края на обявеното 

извънредно положение регистрираните 

случай на пандемична зараза при етничес-

ките българи там са около 6% от всички за 

страната.  

Коренните територии на киме-рите 

в Мизия обхващат днешните области Тър-

говищка, Разградска и част от Шуменска 

област. На тази територия пребивава около 
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6 % от населението, а към края на обяве-

ното извънредно положение регистрира-

ните случай на пандемична зараза там са 

1% от всички за страната. 

Тези цифри търпят ежедневна про-

мяна, но тенденцията е ясна и стабилна във 

времето.   

Мнозина ще се опитат да обяснят 

цифрите с различни влияещи фактори. 

Например, че населението на горепосоче-

ните области пътува и контактува с външ-

ния свят по-малко, отколкото населението 

в Пловдив, София, Видин, Плевен и Варна. 

Но в някой от селищата в коренните тери-

тории на кимерите-одриси за броени дни 

от най-засегнатите от пандемията държави 

се завърнаха от гурбет хора, съставящи 

около 10-15 % от населението. Това не се 

случи в Пловдив, София и Варна.  

Други ще възразят, че цифрите се 

дължат на мерките на местната и държав-

ната власт за физическа изолация, или пък 

на масовата ваксинация БЦЖ в страната. 

Но тези фактори бяха въведени едновре-

менно в цялата страна и с малка разлика в 

околните балкански държави. Освен това 

не познавам хора, които да са искали да 

отидат някъде по време на извънредното 

положение, и да не са го направили. Това 

последното е една от особеностите на 

ГЕНА СИТАЛК. Постигнатите резултати 

не са благодарение на карантинните 

мерки, а въпреки масовото им неспазване 

в България. Естествено броят на регистри-

раните, заразени с вирусната инфекция, е 

правопропорционален на броя тествани 

хора. Но броят на смъртните случаи не е. 

Тях не можеш да скриеш. За България той 

е от най-ниските в Европа на 1 000 000 жи-

тели. Мнозина ще се опитат да си припи-

шат заслугите за това. Но причината е 

ГЕНЪТ СИ-ТАЛК.  

Трети ще кажат, че в коренните об-

ласти на кимерите-одриси няма възмож-

ности за бързо диагностициране на вируса. 

Но една от трите сертифицирани лаборато-

рии за диагностика чрез PSR тестове се на-

мира на тази територия. 

Тогава следва ли да приемем, че 

случайно на коренните територии на киме-

рите-одриси, броят на заболелите от пан-

демичния вирус е по-малък от останалите 

области на страната. Случайно ли в тези 

области смъртните случаи от усложнени-

ята на вирусната пневмония се редки. Слу-

чайно ли в тези области от констатираните 

случаи на вирусна зараза 85% са в малцин-

ствени групи. Основната част от случаите 

се пада на ромските квартали в Сливен и 

Ямбол. Случайно ли броят на заразените с 

пандемичния вирус етнически българи на-

раства пропорционално в посока от цент-

ровете на коренните територии на киме-

рите-одриси към границите на страната. 

Случайно ли броят заразени и починали от 

вируса на глава от населението в България 

е средно два пъти по-малък в сравнение с 

останалите балкански държави Гърция, 

Сърбия и Румъния, въпреки официалните 

признания на властите, че карантинните 

мерки в България не се спазват строго. 

Случайно ли в областите от Румъния и Ук-

райна, разположени по Северното Черно-

морие, там където е прародината на киме-

рите-одриси, броят на заразените с вируса 

е малък.  

Прилагам карта на разпространени-

ето на Covid 19 в България и съседни 

страни към 04.06.2020г. 

Ако от общият брой на заболелите 

и починалите от Covid 19 в коренните те-

ритории на кимерите-одриси се извади 

този на хората от малцинствени групи, то 

тези области ще  бъдат на цвят, като област 

Търговище. Там са най-малкото заразени 

етнически българи. 
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Тази тенденция намира потвържде-

ние и при разпространението на „испанс-

кия грип“ от 1918 – 1920 г. и при разпрос-

транението на периодичните чумни епиде-

мии през Средновековието и Възражда-

нето. 

Особено интересно е сравне-нието 

между развитието на пандемията в Бълга-

рия и Северна Македония. Територията на 

Северна Македония никога не е влизала в 

границите на Одриското царство, дори и в 

годините на най-голямото му територи-

ално разширение. През Средновековието 

обаче тя е част от Българската държава. 

Няма съмнение, че основна част от маке-

донското население са българите. Но генът 

СИТАЛК го няма. Затова смъртността от 

корона вирусът на глава от населението 

там е два пъти по-голяма от тази в Бълга-

рия и четири пъти по-голяма от тази в ко-

ренните територии на кимерите-одриси. 

В науката случайности няма. 

„Случайностите“ се дължат на недоста-

тъчно изследвани и недооценени законо-

мерности и фактори. Най-лесно е да възп-

риемем разпространението на вирусната 

зараза в България и на Балканите като хао-

тично. Но хаосът е само ред, който не поз-

наваме. От десетилетия българската исто-

рия, народопсихология, етнография, линг-

вистика, а днес вече и имунология, подце-

няват и неизследват  фактора, който може 

да обясни горецитираните цифри. Това е 

ГЕНЪТ СИТАЛК. Той не е изгоден за 

онези отлично финансирани „специа-

листи“, които от столетия „доказват“, че 

траките, включително одрисите, са изчез-

нали, а българският народ е компилация от 

тюркски и славянски племена. И това въп-

реки необоримите цифри, че броят на на-

мерените на територията на България ар-

тефакти от трако-кимерски и български 

произход се съотнасят към броя на намере-

ните артефакти от тюркски и славянски 

произход, така както размерите на Мадар-

ският конник към размерите на намерената 

в подножието му керемида с изобразен 

танцуващ шаман. На територията на Бъл-

гария има само един спорен артефакт – 

надпис, на който с достатъчно идеологи-

чески обременено въображение и с нагла-

сяне на графичните знаци, може да се „раз-

чете“ името „Тангра“. Въпреки това в бъл-

гарската историография, кинематография, 

в учебниците по история от първи клас до 
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последния курс на висшето образование и 

в художествената литература  упорито 

присъства името на тюркското божество 

„Тангра“. Внушава ни се, че той е главният 

български предхристиянски бог. Това 

тюркско божество е чуждо и непознато на 

населението на България във всеки от ис-

торическите периоди, към които то е неу-

мело пришивано. Няма нито едно свиде-

телство за задължителните придружаващи 

го при тюркските народи ритуални прак-

тики и за задължително придружаващият 

го пантеон от помощни божества.  

ГЕНЪТ СИТАЛК не е екзотика, 

нито научна фантастика. Всяка сутрин, ко-

гато се погледнем в огледалото, той ни на-

мига бащински. Не е екзотика и фантас-

тика фактът, че корона вирусът има гене-

тични предпочитания, по точно генетични 

препятствия у някои приемници за размно-

жаването му. Подобни данни има от раз-

лични близки и далечни страни. Съвре-

менната имунология и генетика приемат 

като неоспорим факт, че антигените в чо-

вешките левкоцити, които определят ус-

тойчивостта на вирусни инфекции, са раз-

лични в различните географски райони на 

планетата, съответно различни в различ-

ните раси и народи. Научно е доказана 

връзката между различните антигени и 

различния етнически произход на попула-

циите. В България обаче тази материя е 

„табу“. Причината не са расови и етни-

чески пристрастия и залитания. Причината 

е съвсем прагматична. Българските исто-

рици и антрополози не се занимават с ге-

нетика и имунология, а българските гене-

тици и имунолози не се занимават с исто-

рия и антропология. Но всеизвестно е, че 

откритията се раждат на границата на две 

или повече науки и то само тогава, когато 

темата не е „табу“.  

ГЕНЪТ СИТАЛК има още една 

особеност. Понякога по-бавно, понякога 

интуитивно, но той винаги разпознава из-

мамата. Ще я разпознае и сега. Нека тези, 

които го носят в себе си, бъдат милостиви 

и спуснат завесата над сцената, на която се 

изявяват спасителите ни.  

Колко ли могъщо оръжие изглежда 

ГЕНЪТ СИТАЛК, щом за неговото негли-

жиране, преследване и унищожаване от 

нашествието на Филип Македонски в Тра-

кия до ден днешен се отделят огромни фи-

нансови, икономически, идеологически и 

политически усилия. Това е защото всеки 

българин на подсъзнателно или на съзна-

телно ниво го носи в себе си. Той възк-

ръсва като Феникс от пепелищата на всяка 

катастрофа и криза в историята на Бълга-

рия.  

Ще възкръсне и сега!         

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Веселин БАНЧЕВ  

 

ЗЕМЯ НА СЪТВОРЕНИЕТО И ВЪЗКРЕСЕНИЕТО 

 
 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ТРАКАРТ|171 
 

В края на миналият век, един велик 

българин (засега ще го наречем ВаЛ, а 

прозренията му ги нашепвал БАЛ), носел в 

себе си хиляди въпроси, отговорите на ко-

ито се сплитали в душата му като „гордиев 

възел“, който не знаел как да разсече. Така 

търсейки изход между „Осанна и Разпни 

го“, изведнъж го осенила една идея, ле-

жаща на древно предание, че в ерата на 

Водолея, Сфинксът ще проговори и ще 

разкрие неподозирани тайни!?  

След това осенение той се приготвил 

за далечно пътешествие (не знам дали ре-

ално или виртуално) и се озовал пред паза-

чът на пирамидите в Гиза – Великия 

Сфинкс – Хормаху, (който е Хор на Вели-

кия кръг на Небесата).  

Задал въпросите си …, и зачакал с 

нетърпение отговорите. Но барелефът не-

възмутимо мълчал като „сфинкс“. Задал ги 

на арабски, на английски и на какви ли не 

още езици, но ефектът бил същия, пълно 

мълчание, само вятърът леко полъхвал, а 

звездите на небето – му намигали заговор-

нически 

Тогава забелязал между лапите една 

стела, която Сфинксът сякаш му я побут-

вал!? Приближил се към нея и я разгледал 

с интерес. Изобразеното върху нея го изу-

мило, досега никой не й обръщал внима-

ние, за да я разчете! Нека да я разгледаме 

и ние. Какво ли ще научим от нея?!?   

Върху стелата е изобразен беловлас 

Учител – застанал от лявата страна и нас-

тавляващ своя ученик от дясно – разкри-

вайки му сакралните тайни от битието. 

Между тях е разтворена тайнствена книга 

над която бдят два лъва, а над тях Светият 

дух е разперил своите криле! Върху нея 

като че ли са очертани основите на няка-

къв древен храм или схема на тайнствен 

лабиринт?! Какви ли тайни крие тази 

книга, „написана отвътре и отвън, запе-

чатана със седем печата“, щом ученикът 
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заслушан в словото на посветения Зрец, е 

самият Фараон – Тутмос ІV? „Когато 

ушите на учениците са готови да чуят, 

се появяват устните, които да ги на-

пълнят с мъдрост.“  

Чувате ли  думите на Учителя? – кол-

кото да се напрягам и аз не ги чувам. То-

гава, ще се оставим да ни говори „Безмъл-

вието“, използвайки сетивата си и езика 

на символите. (Поясненията в скоби, ще 

съдържат пояснения от уловеното позна-

ние).  

Ако погледнем Земята и човечест-

вото отгоре, ние виждаме „течащата Бо-

жествена Енергия, вибрираща като едно 

Цяло“: вертикално – през системата от 

чакри и хоризонтално – през етера и енер-

гийната мрежа. По този начин енергията 

става достъпна за всичко живо на плане-

тата и го обогатява със споделеното Зна-

ние (енергията тече като вода).   

Някога, в много далечни времена, на-

родите на Египет (Долен – Кемет и Горен 

– Хем); била ръководена от Пастира Тот 

(Хермес) наричан Фараон1, всеки от тях 

внесъл в съюза – свой собствен свещен 

стълб или божествена връзка  (представен 

на стелата като жезълът „Уас“ – „власт“ 

и „сила“ – (зад фигурите) съгласявайки се 

двата стълба да бъдат свързани с един общ 

централен лъч – Маат (връзката Бог – 

Фараон), за да осигурят стабилност на ця-

лата египетска земя.  

                                                           
1 Според нас името Египет идва от (Его+5 

Его+азБог+азАз+аз=Бог и човек едно са) идва от 

разбирането, че земята е владение на Бог и неговите 

синове, живеещи в хармония (а не от гръцкото 

Айгюптос; 5 букви и т.н.). Фараон – Фар-РА-Он – 

означава „Притежателя  РА – разнасящ 

Божествената Светлина“! 
2 Според древната традиция – Кабара е гностичното 

учение, разглеждашо Бога, Вселената и Човека като 

триединни (Ка-тяло, Ба-душа, Ра-дух). За тях Бог е 

Всичко в тази Вселена, Той е Началото и Края на 

всичко видимо и невидимо, на всичко вечно и тленно. 

 (По Централният Стълб е дадено 

описанието за това, как БОГ-ОТЕЦ – 

Сътворителя на Света – „Космичния 

гъсок“, царувал чрез Тот-Мъдреца върху 

първичната твърд. Сам се сътворява – Зем-

ното Слънце (КаБаРа)2, ставайки дом на 

Божествената искра – „Пер“ за вечни вре-

мена. Същото повествование се повтаря 

над двата лъва с добавка, че двете земи са 

двата хоризонта на Ахет3. Над които пове-

лява Мъдростта на Тот – ставайки домове 

на „Пер“, дарявайки ги с „Анкх“ – живот 

вечен. В добавка лявата страна притежава 

„Силата“ на „Джет“. Прави впечатление, 

че така реализираното РЕ–„Небесно 

Слово“  и „Атен“– Крилатия Диск, обра-

зуват символично знакът „АНКХ“ –  = 

„Живот Вечен“ като разпрострял се над 

двете земи БЛАГОСЛОВ.) 

От тази гледна точка, представлява единствено Веч-

ното Настояще, “Вечния сред Вечността”. (Днес 

това познание е коренно изменено. По-известно е като 

еврейската Кабала или „Мъдростта на Израел“). Тази 

теза – Петър Петров развива в „Короната на Изида“, 

прозряна още от ДАлведър в „Архиометърът“ и Бла-

ватска в „Разбулената Изида“. 
3 Ахет е мястото където се ражда Слънцето и Све-

тът. Това е граничното пространство между двете 

сфери (небесната и земната), процепът между свето-

вете. Ахет е онова, което човек върши, за да стане без-

смъртен. 
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Десният стълб – колоната Урим – 

бил поставен в Долен Египет и символизи-

рал духовният авторитет; докато Горен 

Египет донесъл и поставил левият стълб – 

колоната Тумим, която символизира фи-

зическата сила и интелекта4. Взети заедно, 

те създават портал между измеренията. 

Били поставени на изток, за да посрещат 

изгряващото Слънце. 

Централният стълб символизирал 

Божествената светлина, впоследствие за-

менен с Маат5 - богиня на истината и спра-

ведливостта, правосъдието и хармонията, 

дъщеря на бога на слънцето Ра. Участ-

ничка в сътворението на света, когато е 

бил унищожен хаоса и възстановен реда. 

Подобни качества могат да бъдат плод 

единствено на безпристрастно състрада-

ние и загриженост за народа – най-доброто 

за обществото.  

Изхождало се е от убеждението, че 

политическата стабилност и просперитет 

на страната зависят изцяло от това ТРИЕ-

ДИНСТВО, състоящо се от двете колони и 

неугасващата Енергия на Централния Лъч. 

Маат се определяла едновременно като 

продукт и източник на динамичната хар-

мония, съществуваща между дуалистич-

ните сили на Духа и Материята. С течение 

на времето, Маат започнала да се възпри-

ема като богиня с щраусови пера в тиарата, 

символизиращи отдадеността й на земята. 

Тя носи „Анкх“, който е ключът към 

Живот вечен. Египтяните се покланяли 

пред нея, защото били наясно, че без реда 

                                                           
4 Урим – ще утвърдя; Тумим – в него е силата. Анало-

гични на стълбовете на „Духовния Храм“ означаващи 

„Светлина и Истина“. Масонската традиция заимст-

вала и приложила опорочено символиката в храмовете 

си.  
5 Маат – понятие, което изразява важни аспекти на съ-

ществуващия свят – хармонията и реда, правилното 

протичане на събитията, спаведливостта. В косми-

чески план маат е енергията, която подрежда света – 

и истината, които тя въплъщавала, техният 

свят ще се сгромоляса обратно в първич-

ния хаос (което и става, когато е пренеб-

регната). Тя била разглеждана като женс-

кото съответствие на Тот, който е донесъл 

на народа си Науката и Мъдростта, създа-

телят и пазителят на всички изкуства, поз-

наващ Законите, които управляват Света 

… но, ги разкрива само на готовите да ги 

научат. 

С течение на времето, божествената 

връзка обединяваща двете колони била за-

губена (умишлено разрушена) и свързва-

щият лъч бил определен като обединение 

от двата, като бог Яхве – бог на бурите и 

върховенството – обединяващ израелското 

царство. 

Според историците – Египетската 

цивилизация е възниква около 3150 г. 

пр.н.е., като политическо обединение на 

Горен и Долен Египет при първия Фараон. 

Разказът от „стелата“ го потвърждава, но и 

… доста се раличава! И слепец да си, ще 

движението на звездите по небето, смяната на дните 

и сезоните. Всички природни процеси протичат според 

този принцип. В социален план маат въплъщава усто-

ите на цивилизованото общество, в семеен – това са 

взаимоотношенията баща-деца, съпруг-съпруга. Маат 

е храна на боговете. Творецът дава маат на хората, а 

те  от своя страна, трябва да му я „върнат“. В спазва-

нето на този принцип се крие човешката отговорност 

за съществуването на света. Маат включва правил-

ното говорене и действие.  
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провидиш разликата във времената и раз-

местването местата на Двата Египета!?! 

Дефакто – там се говори не за ДВЕ, а за 

ТРИ места – Трите Стълба на които се 

крепи Света!?!   
Разтворил нашият човек картата на 

Земята и се зачудил; къде ли трябва да 

търси онова очертано място, за да разкрие 

скритата тайна? Блуждаейки по нея, погле-

дът му съзрял, че в средата на Земята, има 

едно море, не случайно го зовяли – „Сре-

диземно море“!?!  

Не подсказва ли това, че то някога е 

било в средата на една обща земя?!?  

Реейки се по атласа, погледът му бил 

привлечен като от магнит от едно парче 

земя намиращо се в средата на картата. 

Една „Земя като една човешка длан“, 

земя сякаш разпъната като Агнец на 

кръста-кръстопът – България!? Кръсто-

път между изтока и запада, севера и юга, 

кръстопът на миналото и бъдещето, кръс-

топът на Правдата и Мъдростта, на Ис-

тината и Добродетелността! Кръстопът 

на Вярата, Надеждата и Любовта и 

пресвятата им майка – Света София 

(Божията Премъдрост)!     
Тази малка страна, която по-голя-

мата част от човечеството не познава, е ог-

радена от държавни граници, много напо-

добяващи на крачещ лъв. Много подробно 

се различава всеки детайл от тялото на 

този гигантски лъв: голяма и добре очер-

тана грива, уши, муцуна. След което забе-

лязваме, че под главата на лъва е изваяно 

лице на човек – подчертавайки, че това е 

Лъвът-Сфинкс! Нещо повече – чрез гра-

ницата и релефа, ясно са изразени дори 

ноктите на свитата като за поздрав предна 

лапа. Случаен ли е този лъв, гордо вдигнал 

                                                           
6 (ВАСИЛ+ЛЕВС+КИ) – посветен владетел-пастир за 

хората (Василевс)! Съвременен Есей – сеяч на енерги-

ята „Е“ (формира енергиите „КИ/ЧИ“)! След този 

глава с поглед на изток, не е ли тест за ин-

телигентността на човечеството?!?  

Веднага изникват въпросите: кой е 

този посветен, художник-исполин?! (не 

…, не е Микеланджело, не е бай Тошо 

нито … бат Бойко)?!? Възможно ли е тол-

кова съразмерно и подробно да бъде офор-

мена границата на една държава?!? Още 

повече, че Лъвът е националният символ, 

залегнал дълбоко в традициите й. Гербът 

върху знамето й (не го бъркайте с ГЕРБ) е 

крачещ на изток лъв (охраняван от два 

лъва пазители, подобно на тези от 

„Ахет“)!? Паричната й единица е лев (а не 

евро). Лъвове присъстват на всякъде в сто-

лиците й, като украса и паметници. Дори 

националният и герой – апостола на Сво-

бодата – Васил Левски, носи името на 

царя на животните и титла на владетел-

пастир за хората (ХОР-РА) Божиите Си-

нове (може да се прочете и като ВА-

СИЛ+ЛЕВС+КИ)6!?!  

Във време, когато човечеството се 

смята, че притежава огромни знания и 

нищо не може да го учуди, когато се възп-

риема за „черешката на тортата“, когато 

харчи огромни средства за да търси извън-

земен разум в Космоса, точно в средата на 

родната му планета, точно под носа му, 

като на шега е отправено едно предизвика-

телство към човешкият ум и съзнание, ча-

кащо да бъде забелязано и осъзнато за да 

почне да действа. Не е ли това една гра-

ница на вярата в Космичния Разум, нари-

чан от нас БОГ???  

прочит, може да се разбере изказа на Апостол Васил 

Левски „Ние сме във времето и времето е в нас“!  
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Тази граница е една разделителна ли-

ния между старото отношение към връз-

ката човек-земя-космос и новото схва-

щане за неделимостта между тях. Естест-

вено е да приемем, че тази граница е не 

само физическа, но и Духовна, Божествена 

или Космична. Поставена в средата на све-

товната карта, границата стои и чака съз-

нанието на хората – бавно да я забележат, 

възприемат, осмислят и реагират на пре-

дизвикателството.  

Продължавайки разглеждането на 

държавната ни граница, забелязваме с из-

ненада, че това не е единична рисунка, а 

част от спираща дъха мистична поредица 

от образи-послания!? Всяка една от грани-

ците на България, представлява характе-

рен профил на Човек-Мъдрец, точно ори-

ентиран спрямо посоките на света, сякаш 

възнамеряваща да ни разкаже древната ис-

тория на тази Свещена Земя. Гиганнтско 

копие на изобразеното на каменната стела. 

                                                           
7 Етимологично разчетено името на река Дунав 

означава („Дар за навите“; за благите – синовете на 

Благо; благарите – благите ари = благородните). От 

влашкото наименование Dunărea (Дуна-Рея) се 

подразбира от кого е дар – от Светия Дух. 

Истос/Истър (Ис-те-Ре) носи името на богиня 

Сякаш тези трима мъдреци представляват 

три самостоятелни еволюционни епохи, 

през които е преминал „царят на живот-

ните“ – човекът-лъв – сфинксът! Като на-

мек за тримата мъдреци, следващи Витле-

емската звезда за да стигнат до Младе-

неца!     

Но да се върнем на границите на Бал-

гАрия. Ще започнем от Севера – защото:  

„В НАЧАЛОТО БЕ СЛОВОТО.“ И 

според това Слово, севера е символ на Ис-

тината, а изтокът на Правдата. Чрез тези 

символи на Словото, става ясно защо двете 

граници на България са естествени, а дру-

гите две изкуствени! Да върнем стрелките 

на „Часовника на Времето“ от самото на-

чало, (да върнем лентата на историята)! 

Река Дунав (Истрос)7 – Истината, се 

явява северната граница, която можем да 

оприличим на космично огледало, в което 

се отразява общата историческа съдба на 

доста европейски народи. В символичен 

смисъл, за България играе ролята на разпе-

рил над нея крилете си – Божествен Дух, 

Истия/Хестия – „Исусов-Дух Слово“. Често 

оприличавана с библейския Писон от Райската 

градина. Дунав правилно е изобразяван на Траяновите 

медали, като жена с покривало, опираща се на урна – 

символ на тайнственост.     
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който я води и закриля през всичките вре-

мена и епохи (виж стелата по-горе). В еги-

петската митология се оприличава с боги-

нята на Истината и Справедливостта – 

Маат. 

Интересното на терен е, че о-в Бе-

лене (олицетворяващ Маатт или 

Диска), носи двуяка семантика: историко-

информационна, показваща носителя – 

„Бяла или Върховна Светлина“ и пре-

дупредително-указателна, относно евенту-

ално строителство на АЕЦ – „БЕЛЯ  

НЕ“!?!   

Западната граница на БългАрия – 

представлява Мъдроста и миналото на 

Лъва-Сфинкс, тя е абсолютно точно очер-

тание на профила на индианец (атлант). 

Като се започне от перата на главата му, 

челото, типичния орлов нос за червеноко-

жите, горна и долна устна, развита волева 

долна челюст, мощна шия с адамова 

ябълка (ял е от Я-болката). Ключиците е 

добре оформена, развита мускулатура на 

гръдта. Този индианец е обърнат с главата 

надолу и е с поглед към потъналата Атлан-

тида, сякаш иска да ни каже:  

”Аз съм потомък на онази древна 

страна – Атлантида, която беше пото-

пена с главата надолу в океана, носещ 

името на моята страна. Само днеш-

ните Азорски острови – бивши върхове 

на атлантските планини останаха да 

стърчат над водите на океана. Аз съм 

много стара, много препатила душа. Аз 

съм миналото на този крачещ на изток 

лъв и имам много спомени за тази древна 

страна.”  
Затова по тялото му има, толкоз 

много топоними с корена Ба-Ба (Мъдра 

стара Душа)8. 

                                                           
8 Бабино, Бабица, Бабяк, планината Бабин нос, Бабинска 

река, Бабини Видини кули. 

Какви ли тайни ще ни разкрие този 

атлант, в чието сърце се издигат Бабините 

Видини кули? Какво ли е видял и прежи-

вял, щом в черепната Му кухина се намира 

Божествения план загнездил се в Умът 

Му. Там е Свещената планина МЕРУ 

(Мер – „Водител“ + У – „Подпората на 

Света“, „Вечният“, „Този дето е Всичко 

и Навсякъде“, обитавана от адепти, които 

се оттеглили в Тибет когато нравите на хо-

рата западнали и е била висока над 10 000 

м. (според Учителя Бейнса Дуно). По-

късно позната ни, като Божествения Ба-

билон = „Бащиния Дом/Лоно“. Като без-

ценна обица на ухото му е Премъдростта 

– София, носещ скътан в гърдите си Ста-

рият План (Старата/Майчината пла-

нина – „Имеон“)?    

Още повече ще 

се впечатлим, ако раз-

гледаме южната гра-

ница на лъва. Изобра-

зява абсолютно точен 

и съразмерен профи-

лът на Фараон, ориен-

тиран абсолютно 

точно спрямо  Долен 

Египет. Ясно се разли-

чава змията на челото (Уаджит), гърбавя 

нос характерен за намерените фараонски 

мумии. и неизменната за египетски владе-

тел – продълговата брада.  Неговата че-

репна кутия „Лоното на Баба“ (Мъдрия), 

съвпада с тази на Атланта (само че е сме-

нена посоката – полюсите), сменила драс-

тично височината си (отдала Енергията си 

за сътворение на околните планини). За-

това хората не могат да я познаят, но са за-

пазили спомена за нея, назовавайки я ту 

ОРБЕЛ (Излъчваща Божествена Свет-

лина), ту ОЛИМП. Сега я зовем РИЛА 
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(Ре+Ла – „Творящото Слово“), извися-

ващ своя 2925 метров първенец Мусала 

(Мус+Алах „Пред Лицето на Бога“), на 

който безпросветни политици и историци, 

искаха да подменят името, защо бил тур-

цизъм!?! 

Устата му, оформена чрез свещените 

реки (Ре – Божие Слово, Ки – жизнена 

сила), Арда, Марица и Тунджа олицетво-

ряващи символа на Добродетелността, 

оформяйки Енергийната система на Божи-

ята Земя. (Три+реки=Трирякия) Тракия 

„Небесната Твърд“ – разкриващи грани-

ците на Родовите планини Родопа и 

Странджа, между които е зародено Сак-

ралното Божествено Слово (Сакар).  

Фараона се е загледал към новото 

египетско царство, усмихвайки се саркас-

тично на историци и египтолози, които от 

доста време се чудят, как да разрешат най-

големия парадокс в египтологиата – Къде 

е Древен Египет? От къде дойде култу-

рата? Как възникна Религията? 

Загледан към комплекса в Гиза, ся-

каш ни говори: “И Египет е мое дело, мое 

минало.” 

При огледа на източната граница, ос-

таваме поразени от профила на съвреме-

нен човек – „Мислител“, вперил замислен 

поглед към изгряващото над черноморс-

кия хоризонт слънце. Под главата на лъва 

е идеално оформеното му лице, сякаш за 

да ни покаже, че лъвът не е обикновен, а 

лъв-сфинкс или лъв-човек-космичен 

дух.  
Интерес буди факта, че имената на 

курорти и топоними разположени върху 

лицето, от гледна точка на физиогноми-

ката и символиката не са случайни. 

                                                           
9 В книга „Атам“ от „Тракийските Хроники“ 61:7-8, 

тази земя се нарича Скандия –„Житницата на Бога“, 

после е Карвуна (Земя-невероятна), а сега Добруджа 

(Добро-раждаща). Според проучване на Нешънъл Дже-

ографик за плодородието на почвата, още от зората на 

Върху „дебелата картуна“ е разполо-

жена Добрата земя (Карвуна)9. Имаме 

много добре оформено чело със златни 

мисли (Златни пясъци). Според дедите ни, 

златото е застиналото Истинно Божие 

Слово. В основата на носа са очите – очер-

тани от Варненското езеро. Там се намира 

красивия град Варна, преведено – Начало. 

Носът (Емине) на човека е добре 

оформен за да покаже уравновесената ми-

съл. Устата е отворена в слънчева усмивка 

(Слънчев бряг – Поморие). Брадата също е 

добре очертана и там е разположен град 

Бургас (Аз на Бургите) – волята във физи-

огномиката. Царствено (Царево) подпрял 

се на дясната ръка – подобно „Мисли-

теля“ на Роден, замислен за бъдещето. А 

то е…?!? 

„Дедите ми, предвидиха, че през 

Кали Юга (Желязната епоха) човечест-

вото ще деградира отново, затова са взели 

мерки познанието и мъдростта да не из-

чезне безвъзвратно. Скриха го в най-скри-

тите места (битова символика и топоними, 

стоящи всеки ден, пред очите на Света.) 

Тези приказки, легенди, обичаи – изпра-

щат ни сигнали те сега, защото казано е: 

„...няма нещо тайно, което не ще стане 

явно, нито потаено, което не ще се уз-

нае и не ще излезе наяве”. 
Поумняха ли синовете ми или още 

не?! Дали защото, пратиха в космоса „Из-

лел е Дельо хаидутин“, допуснаха хайдуци 

човечеството, само 3% влизат в категорията „изклю-

чително плодородни“. Земята с най-голяма концентра-

ция на изключително плодородна почва е именно на 

Централните Балкани.  
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да се настанят в дома им?! Или хитри „да-

найци” ги подлъгаха да пуснат коня в кре-

поста и да го овенчаят с венец?!?10 

Оптимист съм, защото всеки знае, че 

след нощта идва ден, след страданието иде 

радост.“ 

Замислих се, ще прекрачи ли тази ду-

ховна граница човечеството? Ще получи 

ли  отговори на: Случайно ли е всичко 

това?!? Сами ли сме в този свят, в този кос-

мос или не?!? 

Ще влезе ли световният човек в жа-

дувания от душата си Божи храм? Ще на-

мери ли себе си? Ще премине ли границата 

между вярата и безверието, между надеж-

дата и безнадеждието, между любовта и 

безлюбието? Ще разпознае ли в нея делото 

на Бога, който вече се изявява на човека 

чрез своята Премъдрост? Ще успее ли да 

обедини човечеството дванадесетте жълти 

звезди, върху синия фон, около Лъва-

Сфинкс – символ на световния Косми-

чен дух?11 

Трябва да кажем, че световният чо-

век е съставен от всички държави по света, 

които са взаимосвързани. Така, че щом 

една държава премине тази духовна гра-

ница, изобразяваща лъв прекрачващ по-

тока на живота, то всички народи ще я 

преминат. Щом един народ премине гра-

ницата на спасението, всички ще я преми-

нат, всички ще се спасят. Българите прек-

рачиха тази граница! Нека да видим кой 

народ ще успее да я премине втори, за да 

запише със златни букви името си в небес-

ната книга на живота. 

                                                           
10 На времето чрез РАНЪТ, успяха да ни подлъжат с 

фалшивата демокрация, но в днешно време опит с Ис-

танбулската Конвенция бе навреме разкрит и атаку-

ван. 
11 В древността считали Сфинкса за един от образите 

на Хормаху, който е Хор на Великия кръг на Небесата 

(Зодиакът). Анаграмата  на „Сфинкса” е „Феникса”, 

Подобна духовна линия, огражда 

Храма на Душата, проектиран в нас. 

Прекрачвайки я, всеки човек ще влезе в 

Рая на Земята, но не Библейския, а този 

– проектиран в Душата му, там ще намери 

корена си, ще възстанови със-знанието си 

за връзката с Бога. Защото връзката на чо-

века с Бога никога не е била прекъсвана. 

Загубено е само съзнанието за нея. И точно 

тук в Божия рай, в местото „най-благо-

родно от всички”, в местото на първото 

време на Адам и на Ева, ще бъде възвър-

нато Със-знанието на световния човек, за-

щото е казано:  

„Не знаете ли, че сте  храм Божи 

и дух Божи живее във вас?”    
Загледан замечтано в „Роденовия 

Мислител”, стори ми се, че дочух шепот! 

Напрегнах слух и ката че долових след-

ното: 

„Хубаво е човек да мечтае, но за осъ-

ществяването и трябва Воля и Устрем, 

трябва Борбеност, трябва Любов! Всичко 

това е възможно, когато се следва вели-

кото ДАО! Пътя, който следваха с Любов 

дедите ви, затова ги зовяха от рода 

ДУЛО! Вървейки по него, те претвориха 

идеята „БЛГ” (Божията Любов е Госпо-

дар), която впоследствие трансформи-

раха в ДЪЛГ! Така част от траките се 

заеха със задачата, да осъществят „Бо-

жествения план” познат вече, като 

„БЪЛГ”; да върнат на земните хора, ви-

сокото им предпотопно културно и ду-

ховно ниво, давайки им равни възмож-

ности за развитие. Така станаха Учи-

което е символ на вечното обновяване. ХорМаХу се  пре-

вежда „Хор на истинското слово“;  ХорМа – „истин-

ският Хор, истинският човек“. Истина на гръцки е 

„Истос“. От там  Хор + Истос = Хористос =  Хрис-

тос.   
ХорМаХу –  „човек – истина – слово“  или  „Хора на 

истинското Слово“ = „Слово на истинските Хора“ 
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тели за другите народи, еталон за под-

ражание, затова добавят надставката 

„гур/и” към родовите си имена и полу-

чиха епитетите; „духовно-издигна-

тите”, „високо-издигнатите. 

Поемеш ли по този Път, ще стиг-

неш до Татенен и ще намериш Мъд-

роста на Перенис. И ще станеш свиде-

тел, как Хероса ще извади от Камъка – 

Канарата извечна,  Меча Двоуст, изли-

защ от устата на Бога-Слово. С този 

Меч избраните между народа ни ще по-

разят враговете на човешкия род, за да 

възстановят Царството на светите 

Хероси, както е благовестено от нача-

лото.”.   
Дали намерих „Старата Земя – Те-

тенен“ и дали се докоснах до Древната 

Мъдрост на Перенис, ще ви разкажа някой 

друг път, когато имам повече отделено 

време от домакините. А сега ще ви разкрия 

някои неизбежни пояснения свързани с 

живота и бъдещето ни!  

Този символ е открит преди близо 50 

години във вила „Армира“ край Ивайловг-

рад. Археолозите до скоро го припозна-

ваха като „Родовия герб“ на владетелите 

на вилата!?! 

Миналата година ми се отдаде да го 

„разчета“.  В ляво е оригиналният образ, в 

средата е графичната му реплика, а в дясно 

е „ключът с който отключихме“ символ-

ното послание!?! 

А то, според нас е, че е дошло вре-

мето за отсяване на житото от плявата, на 

Доброто от злото.  

„… Лопатата е в ръката Му, и Той 

здраво ще очисти гумното Си, и ще съ-

бере житото Си в житницата, а пля-

вата ще изгори в неугасим огън.“ (Матей 

3:12).  

Осъзнавах, защо сега ни се открива 

Посланието (Живеем в Края на Време-

ната). Но нямах понятие – кога и как ще се 

осъществи Библейското Предупрежде-

ние?!?  

Но дойде време да отпразнуваме 

Деня на новото Начало! Третата Възро-

дена България. 

03.03.2020 год. вторник. Честваме 

142 години от Освобождението на Бълга-

рия от турско робство! Румен Радев се 

качи с народа, на Шипка, а Бойко Борисов 

(за N-ти път) не уважи празника и си намери 

пореден повод да отсъства от тържествата 

(Б.Б. не се съобрази с ретроградния Мер-

курий)! Събитията около 3-ти март са от 

съдбоносно значение, защото България е 

земята на БОГА, а българите са Божият 

Народ. В Библията е казано, че в „Края на 

Времената“, ще се появи Бог, Който ще 

„отсее житото от плявата“! Да проверим!?! 

0+3+0+3+2+0+2+0 =10=1 (БОГ)! 

Посланието според мен е следното: 

„До хората (триединните българи 

– с дух, душа и тяло) от България (виб-

рационен номер на страната), забравете 

за този дуалистичен свят. Пред прага 

сте на портала на времето (огледало на 

времето – 02.02.2020–20.02.2020), зад 

него ви очаква ново начало!” Карди-

нални промени се очаква да се случат през 

2022 година (при завършена цикличност), 

както е било през 681-ва, 1185-та и 1878-та! 

Началото на Трите Възродени Бълга-

рии имат в себе си редукция на числото 

на Времето – 6! Но вместо Единение, роди 

се Разделение!?! Визирам тази астроно-

мична подробност, да напомня още вед-

нъж на хората, че се намираме в „Края на 

Времената“, когато всички ще се изпра-

вим пред Божия Съд и ще отговаряме за 

делата си, но най-вече да се страхуват го-

нителите и грабителите, изедниците на 

„божия народ“ и търговците, търгашите и 

унищожителите на земната Райска гра-

дина! Но вместо покаяние и молитви на 
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разкаяние, определени среди разпалиха 

една Световна Истерия! 

На 8-ми март, по случай празника на 

жената – на сцената излезе още един гене-

рал – шефа на ВМА, който сред всеобщ 

шум и истерия, обяви, че и България е с 

Коронавирус.  

Петък, 13 число – НС на България 

прие единодушно предложението на Ми-

нистерския съвет за Извънредно положе-

ние заради глобалната пандемия. 

Заради пандемията се наложи (гла-

сува се от ГЕРБ, под давление на правител-

ството) да се прекрати работата на Народ-

ното Събрание (първа крачка към промяна 

на Конституцията и преминаване към дик-

татура). За заблуда на народа и обществе-

носта се наложи сформира на Национален 

Оперативен Щаб (НОЩ, интересно защо 

не избраха примерно абревиатура ДЕН 

или УТРО?!), уж от медицински специа-

листи, ръководени от генерал – професор 

– д-р Венцислав Мутафчииски. Така стра-

ната бе оставена в ръцете на нашенски 

Триумвират (от латински: Triumvirat – 

tres viri; triumviri – „управление на трима 

мъже“) е термин, обозначаващ съюз между 

три равнопоставени политически или 

трима военни лидери (и тримата са гене-

рали. Ген+рало=?!? Да помислим за това: 

„че каквото посеем днес, това ще пожъ-

нем утре“, новия ген на човечеството). 

Тези съглашения рядко издържат дълго 

време, ако се водят по принципа на – Орел 

(летеца Радев), Рак (генерала хирург) и 

Щука (Б.Б. който умело лавира сред поли-

тици, партии и медии). За да има успех на-

чинанието, трябва да си припомним вечно 

забравяния от политиците ни девиз, изпи-

сан над Народното Събрание и държавния 

герб: „СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИ-

ЛАТА“!!!  

Според мен с коронавируса ни се 

подсказва, да позабравим засега за корен-

ната чакра (да не акцентираме върху нея), 

а да обърнем повече внимание на Корон-

ната си чакра! Нека да разгледаме етимо-

логично израза вирус (Вир – дълбоко 

място в река с укротено течение; локва; 

гьол + Рус – смисълът се улавя, когато се 

прочете анаграмно – „Сур“=Слънчев). 

Или – Слънчев импулс от космичните дъл-

бини, който трябва да усвоим (приемем и 

облагодарим,) за да се подготвим за новите 

качественни, енергийни изменения. Какви 

са те и как действат?  

Енергията преминава през центъра 

на сърцето (торусъ в нас) като водовъртеж, 

променяйки честотите от едно ниво на 

друго – приемайки функцията на тунел във 

времето или проход към необятноста на 

Бога. Сърцето ни приема всички части от 

нас по един и същи начин, без оценки и фа-

воритизиране на някоя от Енергиите, за-

щото мракът и светлината са еднакво не-

обходими за поддържане на равновесието 

между силите на привличане и отблъск-

ване, защото тези две сили постоянно ра-

ботят заедно. Те действат като двете енер-

гийни колони Ида и Пингала, които под-

държат централния поток Сушумна. Епи-

физата не само произвежда хормони които 

позволяват на съзнанието ни да се свързва 

с други селения на реалноста, но е в състо-

яние да произведе светлина, когато към 

нея се насочат подходящите честотни 

дразнители. Тези факти потвърждават езо-

теричното схващане, че когато тези енер-

гийни потоци се активират в гръбначният 
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стълб, епифизната жлеза се събужда и сти-

мулира актевирането на Ка (енергийният 

двойник)12. 

  Симптомите му са: поразяване на 

дихателните органи, човек получава задух, 

задушава се. Не случайно подчертах ду-

мите – целта на тази болест е да подложи 

на изпитание нашия Дух и Душата, затова 

основно поразява дихателните органи. 

Интересна е подсказката, кои депу-

тати и защо именно те прихванаха Корона-

вируса? А те са от ДПС – 1 мъж и от ГЕРБ 

– 2 жени (1+2=3 – пак числото три, народа 

на България, има вибрационо число – 3. 

Единицата е мъжко число, двойката е жен-

ско число. Едно и две са творчески числа, 

три е резултата от тнорчеството им и носи 

благослова на Светата троица.) 

Хасан Адемов – член на ДПС, Пред-

седател на Комисията по труда, социал-

ната и демографската политика. Дру-

гите „избранници“ също дали положи-

телни проби са: Председателят на ПГ на 

ГЕРБ д-р Даниела Дариткова (Проданова) 

– Председател на Комисията по здраве-

опазването, и народният представител от 

ГЕРБ – Пазарджик Даниела Малешкова – 

член в Комисията по образование и на-

ука и Комисия по енергетика.        

Че „изборът“ не е случаен говорят са-

мите имена: Хас+Ан = (Състояние, хубаво 

нещо, чисто, истинско; дадено от Небето, 

от Духовният Свят), Адем -ов = (Адам от 

Едем; Адам от Райската градина). Или: 

Какво е Духовното състояние на адамо-

вия наследник от Едем?!? 

Даниела (привежда се – „Божи 

съд“), Дариткова (Дар+Рита –кова = Рит-

                                                           
12 Най-често използваният символ за концепцията за 

Светата Троица е кадуцеят – две змии, увиващи се около 

един стълб, разперели нагоре своите криле. На върха на 

жезъла присъства малка сфера, символизираща епифиз-

ната жлеза – третото око (аджна), разположено 

нала дарения й дар, затова ще има послед-

ствия /карма/), Проданова (продала го в се-

гашното /новото/ време) и Даниела Ма-

лешкова (маката Дани от Пазарджик, съд 

Божи в човешко тяло). 

Напомня ни се, че са избрани като на-

родни представители от Народа (СУВЕ-

РЕНА) –  който държи на законността и 

равнопоставеността, който неще повече да 

бъде „електорална маса“ (прочетено мор-

фологично – „енергийна тор“, която подх-

ранва негодяи. Да е мачкан, манипулиран 

и експлоатиран... Затова на този хал са и 

законите ни, и здравеопазването ни, и об-

разованието ни, и преходът ни, и държа-

вата ни). Да работят в Народното Събра-

ние (В РАЗБИРАТЕЛСТВО), а не в Парла-

мент (парле+менте = фалшиво, напразно 

говорене). От тях се иска да бъдят зад-

ружни като в юмрук готов да защити Бъл-

гария и народа й, а не да чука по масата! 

Да бъде разтворена ръка за поздрав, а не 

ръка подканваща за рушвет. 

Народа очаква от: Герберете да се 

превърнат в достойни носители на Герба 

на Република България, в „Спасителен 

Бряг“ (БРЕГ↔ГЕРБ) за България, а не в 

нейни „Гробари“; БСП от партия на соци-

алистите – да се структорира в духовно 

БСП (Безкористно Служене на Правдата). 

ДПС – от движение познаващо правата и 

свободите за елита си, а оставило задълже-

нията на електората си, да се трансфор-

мира в ДПС от нов вид (Движение Посве-

тено на Служенето). Патриотите от „три-

мата идиоти/тримата глупаци“, борич-

кащи се кой да е „златния пръст“, да се 

обединят в „Тримата Братя“, които ще 

счупят зъбите на ЛАМЯТА и ще запазят 

между веждите. Още по-разбираемо е, когато използ-

ваме помощта на „Говорящата ни Азбука“ от там 

идва името на ГЛАГОЛИЦАТА – „Глаголяща Азбука“. 

„Да ти светне шишарката“ (Шиш+Арка; Да изгрее Дъ-

гата над теб; да ти сложат Короната)! 
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„Златната Ябълка“ за БЪЛГАРИЯ и наро-

дът й; а от волните безволеви, марширу-

ващи по волята на по-големия „брат“ 

(ВОЛЯ↔ЯЛОВ), да се вземат в ръце и да 

оправдаят името си, като се обединят с ос-

таналите парламентарни групи и водят 

ПОЛИТИКА ПО ВОЛЯТА НА НА-

РОДА, а не да играят по чужди свирки!  

Разгледаме ли по-подробно латинс-

кото име на вируса COVID – 19, и го заме-

стим с българския (Глаголица, най-подхо-

дящия за духовни неща), ще научим още 

интересни неща! КО – частица за съдру-

жие, съпричастност + ВИД – си е вид, раз-

новидност; 1 е числото на Бога; 9 – чис-

лото на завършения човек, нагърбил се с 

трудностите в живота и придобил разум. 

БОГ+Разумния човек (духовния, разви-

ващият се, еволюиращия) = СЪ-

ТВОРЦИ!13 Извода – За изменението на 

физическото тяло се нуждаем от Отца. Но 

никой не може да трансформира тялото си, 

ако не е приел Христос в Аз-а в себе си. 

„Не Аз, а Христос в мен“.  Ако се дър-

жите за Бога, няма от какво да се страху-

вате! „Аз съм пътят, и истината, и жи-

вотът; никой не идва при Отец, освен 

чрез Мене…“  Йоан 14:6); 

„И рече ми: Сбъднаха се. Аз съм 

Алфа и Омега, началото и краят. На 

жадния ще дам даром от извора от во-

дата на живота. Който побеждава, ще 

наследи тия неща; Аз ще му бъда Бог, и 

той ще Ми бъде син.“  Откровение на 

Йоан – 21:6-7 

                                                           
13 В Библията и другите древни книги, многократно е 

казвано че животът на земята е породен от Висшия 

Разум – нашият БОГ-ОТЕЦ – световната духовна суб-

станция, трансформираща се в материя. Казаното 

може да се илюстрира чрез Питагоровата декада 

1+2+3+4 = 10, която се трансформира като 1+0 = 1. 

Ако разгледаме Монадата като 1+9 (2+3+4) = 10, чрез 

прочита на цифрите ще получим  БОГ + човек = Бого-

човек! „Човекът – бъдещ Бог и бъдеща вселена“! 

(Ватан) и „Говорещата Азбука“! 

Чрез Бустеферон КОВИД – 19 се транс-

формира в 91 – ДИВОК = Себичния човек; 

самоуверения, наглия – борещия се срещу 

Бога, който ни третира като диваци, а не 

хора! Седалището му е DIVOS = Давос 

(„световният елит“, които замисли глоба-

лизацията)!?! Кого искаше да коронова 

(този, с печата 666=18, който искат насил-

ствено да ни наложат). 

Но БОГ-ОТЕЦ, НАШИЯТ ЛЮ-

БЯЩ БАЩА, се намеси в козните им и ги 

развали!!! 

Не вярвате на доводите ми – тогава 

проверете думите ми сами. На коя дата се 

случи 

ВЕЛИКИЯТ ДЕН – ВЪЗКРИСЕ-

НИЕ ХРИСТОВО – 19.04.2020 година. 
ХОРА! ВЗЕМЕТЕ СЕ В РЪЦЕ! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! БОГ ВИ ДАДЕ 

АНТИДОТА ЗАЩОТО ВИ ОБИЧА, 

КАТО РОДНИ ДЕЦА! ВОСКРЕСНЕТЕ И 

ВИЕ КАТО ХРИСТА! 

Ако се държите за Бога и спазвате не-

говите завети, вие ще живеете в Божиите 

честоти14 и никакви вируси не могат да ви 

разболеят и навредят. Не се плашете, а се 

радвайте на това, което Бог е дал, на При-

родата (тя е нашата майка), обичаите 

ближния като себе си! Амин! 

За кой ли път, отново онемях – на-

вярно и с вас да е така и питане отправяте 

към Света.  

„Дигни се, светлей (Иерусалиме); 

защото дойде твоята светлина, и слава 

14 Получаваме потвърждение на думите на Петър Дъ-

нов: „Бъдещето е на славяните, бъдещето е на бълга-

рите. Те ще оправят всички народи. България ще бъде 

духовен кредитор, духовен разсадник за целия свят.“ 

Отговорът на този въпрос го разбираме в днешно време. 

Времето на Антихриста и новите технологии. Столе-

тия преди това ни учиха, че ще дойдат времена, когато 

единственото спасение ще бъде Упованието в БОГА! 

Славянин е човек който, правилно СЛАВИ (Божия 

Син); ЯН (Бог Отец) и ИН (Бог Майка, Свети Дух)!   
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Господня изгря над тебе. Защото, ето, 

тъмнина ще покрие земята, и мрак - на-

родите; а над тебе ще възсияе Господ, и 

славата Му ще се яви над тебе. И наро-

дите ще дойдат към твоята светлина, 

и царете - към сиянието, което изгрява 

над тебе. Подигни очи и погледай нао-

коло: те всички се събират, идат при 

тебе; твоите синове отдалеч идат, и 

твоите дъщери на ръце се носят. Тогава 

ще видиш, и ще се зарадваш, и сърцето 

ти ще затрепти и ще се разшири, за-

щото богатството на морето към тебе 

ще се обърне, имотът на народите към 

тебе ще дойде.“                                                         

Исая 60:1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ: „ЗЕМЯ НА СЪТВОРЕ-НИЕТО И 

НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО“ се явява едно истори-

ческо откровение, спестяващо многото усилия 

на изследователи и историци в търсене на зе-

мята най-свещенна на света! „ЕДЕМ“ –  земята 

на Сътворението. Къде и коя е тя?!? 

Във време, когато човечеството се смята, 

че притежава огромни знания и нищо не може да 

го учуди, когато се възприема за „черешката на 

тортата“, когато харчи огромни средства за да 

търси извънземен разум в Космоса. Точно под 

носът му, в средата на родната му планета, като 

на шега е отправено едно предизвикателство към 

човешкият ум и съзнание. Там, като на гигантско 

пано, с изненада забелязваме спираща дъха мис-

тична поредица от образи-послания! Картинен 

разказ на древната история на тази Свещена 

Земя, от дните на Сътворението й та до ден дне-

шен! 

Гениално платно на Гениален Творец. Кой 

е този посветен, художник-исполин? (не…, не е 

Микеланджело, не е бай Тошо, нито… бат 

Бойко)?! Този шедьовър още чака да бъде забе-

лязан, осъзнат, за да започне да действа. Не е ли 

това една граница на вярата в Космичния Ра-

зум, наричан от нас Бог???  
Алегорично, ни се напомня аксиомата, че 

„От Първичното – произлиза вторичното“! 

Идвайки на себе си от изненадващата 

вълна, гответе се за втората – Христовата, която 

ще ви разкрие истините от Битието. Кои сте вие? 

Какво става на Земята? Каква ви е мисията? Ще 

ви се покаже Пътят, но решението си е ваше. 

Земята е зоната на свободен избор! 
„Дигни се, светлей (Иерусалиме); защото 

дойде твоята светлина, и слава Господня изгря 
над тебе. Защото, ето, тъмнина ще покрие зе-

мята, и мрак - народите; а над тебе ще възсияе 

Господ, и славата Му ще се яви над тебе. И на-
родите ще дойдат към твоята светлина, и ца-

рете - към сиянието, което изгрява над тебе. 

Подигни очи и погледай наоколо: те всички се съ-
бират, идат при тебе; твоите синове отдалеч 

идат, и твоите дъщери на ръце се носят. Тогава 
ще видиш, и ще се зарадваш, и сърцето ти ще 

затрепти и ще се разшири, защото богатст-

вото на морето към тебе ще се обърне, имотът 
на народите към тебе ще дойде.“                                                                       

 Исая 60:1-5  
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Веселин БАНЧЕВ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

EARTH OF CREATION AND  ASCENTION 

Veselin Banchev 

 

"LAND OF CREATION AND 

RESURRECTION" is a historical revelation that 

saves many efforts of researchers and historians in 

search of the most sacred land in the world! 

"EDEM" - the land of Creation. Where and who is 

she?!? 

At a time when humanity is considered to 

have vast knowledge and nothing can surprise it, 

when it is perceived as the "icing on the cake", when 

it spends huge funds to search for extraterrestrial 

intelligence in space. Right under his nose, in the 

middle of his home planet, as a joke, a challenge is 

made to the human mind and consciousness. There, 

like on a giant billboard, we are surprised to notice a 

breathtaking mystical series of images-messages! A 

pictorial story of the ancient history of this Holy 

Land, from the days of its Creation to the present 

day! 

A genius canvas of a Genius Creator. Who is 

this dedicated, giant artist? (no, it's not 

Michelangelo, it's not Bai Tosho, it's not Bat Boyko) 

?! This masterpiece is still waiting to be noticed, 

realized, to begin to act. Isn't this a limit of faith in 

the Cosmic Mind, which we call God ? 

Allegorically, we are reminded of the axiom 

that "From the Primary - the secondary comes"! 

Coming to yourself from the surprising wave, 

prepare for the second - Christ's, which will reveal 

to you the truths of Genesis. Who are you? What is 

happening on Earth? What is your mission? You will 

be shown the Way, but the decision is yours. The 

earth is the zone of free choice! 

“Arise, brighter (Jerusalem); for thy light is 

come, and the glory of the LORD is risen upon thee. 

For, behold, darkness shall cover the earth, and gross 

darkness the nations; and the LORD shall shine upon 

thee, and his glory shall be seen upon thee. And the 

nations will come to your light, and the kings to the 

radiance that rises above you. Lift up your eyes and 

look around: they all gather, they come to you; your 

sons from afar go, and your daughters are carried in 

their arms. Then you will see, and you will rejoice, 

and your heart will tremble and expand, because the 

riches of the sea will turn to you, the property of the 

nations will come to you.    
Isaiah 60:1-5                                                                                            
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