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Скъпи читателю,

Земята на България постепенно разкрива пред археолозите 
сво ите тай ни. Някои от намерените артефакти респектират с 
възрастта  и не пов то ри мата си красота. Те доказват много древ на
та история на жи  ве лите тук преди  и допълват световната наука 
с нови факти и пре диз ви кателства.  За щастие тази зе мя все още 
крие в недрата си повече от откритото досега. Бъдещите находки 
не съм нено ще обогатят, как то българската, така и европейската 
и световната история, ще ги пре под редят и преосмислят.

Тази книжка е написана, за да допълни и обоснове вербалния  ис
то ри чески  разказ на експозицията в с. Българево, община Каварна. 
За то ва е структурирана в 9 части, съобразно подредбата там.  
Пред назначена е за чуждестранните и български туристи, като  
ори ен тир във времето и криволиците на българската история. Тя 
е опит за популяризиране на някои епизоди и факти от ис то ри чес
ко то ми на ло,  където не липсват и периоди на възход и спад на 
бъл гар ската слава и мо гъ щест во.  Авторът е с ясното съзнание, 
че това четиво е кратко, пре ка лено компресирано и непълно. Спо
ме на ти са някои  хипотези и те о рии, както и някои митове и ле
ген ди, обвити в мъглата на времето. По ня кога за тях науката на
ми ра факти, които ги потвърждават или от хвър лят, понякога си 
ос та ват загадка.

В. Си ме о нов
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ЧАСТ 1 

СТА РА ТА ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИЯ

Коя година е сега? – 2013? Да – но по се гаш но то ле тоб ро е не. 
А по ста ро то е 7521 го ди на. Не се чу де те, в мно го ста ри над пи си на 
пер га мент или вър ху ка мък ле тоб ро е не то по те зи зе ми е от 5508 г. 
пре ди Хри ста...

При ме ри мно го. Ето са мо два:
– в над пис на пра вен от бъл гар ския цар Са му ил пи ше: „В име то 

на От ца и Си на и Све тия Дух, аз Са му ил, раб бо жий, по ла гам по
мен на ба ща [си] и май ка [си] и брат [си] на то зи кръст. То ва са 
име на та на по кой ни те: раб бо жий Ни ко ла, [Рип си мия и] Да вид. 
На пи са се в годинатаотсътворениетонасвета6501“ Се га бих
ме да ти ра ли 992 г.“

– в над пис на друг бъл гар ски цар Иван Вла дис лав, в Би то ля (днеш
на Ма ке до ния) пи ше: „...През ле то 6523отсътворениетонасве
та(1015г.)об но ви се та зи кре пост, зи да на и пра ве на от Йо ан, 
са мо дър жец бъл гар ски...“

Та зи зе мя е с мно го бо га та ис то рия. Тя е ед на от найос пор ва ни те те
ри то рии в све та, на пъ тя меж ду Ев ро па и Азия. Пом ни безб рой бит ки, 
за ня кои от които ще спо ме нем подолу, и е на по е на с мно го кръв. 

Над пис на бъл гар ския цар Иван Вла дис лав в Би то ля
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Все ки е чу вал за древ ни те ци ви ли за ции в Ме со по та мия, Еги пет, 
Гър ция и Рим. Но кол ко ста ри са всъщ ност те?

– в Ме со по та мия (Меж ду ре чи е то, при ре ки те Ти гър и Еф рат) 
шу мер ска та кул ту ра се по я вя ва найра но, пре ди око ло 5300 
години, не из ве стно откъ де. След нея там са акад ска та, пре ди 
4200 години, ва ви лон ска та и аси рийс ка та – пре ди око ло 4000 
години;

– око ло бре го ве те на Нил, еги пет ска та ци ви ли за ция се по я вя
ва пре ди 5100 години, ка то найста ри те пи ра ми ди са на око ло 4700 
години;

– пак сред во да, на ост ров Крит се раз ви ва Ми нойс ка та кул ту ра, 
ко я то е на повече от 4000 години, Тро ян ска та вой на се во ди пре ди 
око ло 3250 го ди ни, а гър ци те се по я вя ват там покъс но, пре ди око ло 
3100 го ди ни;

– Древ ният Рим си е на пра во млад, са мо на 2766 години, Рим ска
та ре пуб ли ка е отпре ди 2521 го ди ни, а Рим ска та им пе рия е с на ча ло 
пре ди 2040 години.

А тук, в те зи зе ми, са на ме ре ни уни кал ни до ка за тел ства за съ ще
ству ва не то на мно го поста ра ци ви ли за ция. 

Ето фак ти те:
– Във Вар на е на ме ре но об ра бо те но зла то без ана лог. В нек ро пол 

с бли зо 300 гро ба ар хе о ло зи те отк ри ват са мо в един от тях 990 злат
ни пред ме та, в друг – 850 и т.н.

Да ти ра не то в Ок сфорд с ра ди о въг ле род ния ме тод до каз ва уди ви
тел на та въз раст от над 6500 го ди ни.

Ца рят на ме та ли те е и ме тал на ца ре те и ло гич но сред на ме ре ни те 
ар те фак ти са сим во ли те на власт та – ди а де ма и скип тър. Поста ри до
се га в све та та ки ва ня ма. Един изс ле до ва тел (Христо Смоленов) ка то 

От некропола 
във Варна
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ана ли зи ра съ от но ше ни ята в отк ри ти те фи гу ри допуска поз на ва не то 
на чис ла та p (ПИ – 3,14 – описано до ста покъс но от Пи та гор) и j 
(ФИ – 1,618) – из ра зя ва що „Злат но то се че ние“, кри те рий за хар мо
ния в про пор ци и те. Уди ви тел но!

Тук са отк ри ти и найста ри те пог ре бал ни мас ки. Сви де тел ство за 
об ред ност на дру го ци ви ли за ци он но ни во.

По доб но злат но сък ро ви ще на съ ща та впечатля ва ща въз раст е отк
ри то и в мо ги ла до се ло Хот ни ца, Ве ли ко Тър но во.

До се ло Ду ран ку лак е отк рит найго ле мият нек ро пол в све та с над 
1200 гро ба от съ що то вре ме. Тук са намерени и найста ри те ка мен
ни къ щи и ка мен ни ули ци на ев ро пейс кия кон ти нент, как то и мно го 
до ка за тел ства за скъс ва не то с но мад ския на чин на жи вот и усед на ло 
зе ме де лие. По ня кои мед ни пред ме ти е отк ри то же ляз но пок ри тие, а 
же ля зо то то га ва не е поз на то на хо ра та по све та. Да ли то ва е са мо 
обик но ве на хи ми чес ка ре ак ция...?

Тук са открити и свидетелства за:
– про миш лен до бив на сол в По мо рие от пре ди 7500 години;

Златни артефакти от 
некропола във Варна

Останки от каменни къщи  
до с. Ду ран ку лак

Златни украшения от 
некропола  до с. Ду ран ку лак
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– в ме стност та „Ме чи кла де нец“ край Ста ра За го ра са отк ри ти 
найста ри те в Ев ро па ми ни за до бив на мед и мед ни от лив ки отпре ди 
бли зо 7000 години;

– в мо ги ла та при се ло Юна ци те ар хе о ло зи те на ме ри ха град отпре
ди 6800 години, в Ев ро па та къв до се га не е отк рит;

– в мо ги ли те при се ло Ка ра но во е на ме рен пе чат, а при се ло Гра деш
ни ца са отк ри ти мал ки плоч ки от пре ди 7000 години с тайн стве ни пис
ме ни зна ци, без ана лог в све та. Не е ли то ва найдрев на та пис ме ност?

– Край се ло Дъ бе не е на ме ре но зла то, ко е то е „са мо“ на 5000 
години, но с шо ки ра що мал ки злат ни хал кич ки, с ди а ме тър са мо ми
ли ме тър и по ло ви на, как то и спи ра ла от мно го тън ка злат на тръ бич
ка. Още ни кой учен не е обяс нил как са ги пра ви ли то га ва, с как ви 
ин стру мен ти и лу пи? 

То ва сък ро ви ще до ня къ де да ва и връз ка та меж ду ста ра та ци ви ли
за ция (Вар на и Хот ни ца от V хи ля до ле тие пр.Хр.) с та зи на тра ки те (I 
и II хи ля до ле тие пр.Хр.)

Къ де и за що е из чез на ла та зи древ на ци ви ли за ция и има ли сле
ди от нея след то ва? На те зи въ про си уче ни те от го ва рят раз лич но. 
Пред по ла гат: вой ни, бо ле сти, из то ща ва не на зе мя та и др.

Могилата до  
с. Юна ци те

Плочка от с. Гра
дешница

Злато от с. Дъ бе не
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Ще ви за поз на ем с ед на хи по те за на проф. Пет ко Ди мит ров 
ръ ко во ди тел на „Мор ска ге о ло гия и ар хе о ло гия“ в Ин сти ту та по 
оке а но ло гия към Бъл гар ска та ака де мия на на у ки те.

Всич ки зна ят за По то па от Биб ли я та. Но да ли все ки знае, че то ва 
съ би тие на и сти на се е съ сто я ло пре ди 7500 го ди ни, при то ва тук – в 
Чер но мо ре. Спом няш ли си чи та те лю го ди ни те по ста ро то ле тоб ро
е не? Да – над 7520 го ди ни от Сът во ре ни е то на све та. Слу чай но съв
па де ние ли е то ва?

Как во до каз ва, че тук и то га ва е има ло по топ? По до бен раз каз 
при съ ства в ле ген ди те и ми то ло ги я та на мно го на ро ди. Опи сан и от 
шу ме ри те в кли но пис ни те плоч ки, ка то прик лю че ни я та на Гил га меш 
и Ут на пи щи, а пос ле и в Биб ли я та?

Но за що Чер но мо ре?
Пър во: има ге о лож ки до ка за тел ства (пя съ чен шелф и нат ру па

на от го ре ти ня), че Чер но мо ре е би ло слад ко вод но езе ро. Но пре
ди 7500 години прег ра да та при Бос фо ра рух на ла и со ле на та во да 
от Сре ди зем но мо ре па да ла от пови со ка та над мор ска ви со чи на  
(над 85 мет ра) със си ла та на 200 Ни а гар ски во до па да. Уче ни са 
отк ри ли бре го ве те на ста ро то езе ро на дъл бо чи на меж ду 90–120 
мет ра, и око ло 60 ки ло мет ра на вът ре, в за ви си мост от ре ле фа. 
По ра ди по кач ва не то на во ди те бре го ва та ли ния се е ме сте ла (осо
бе но в Се ве ро за пад но то Чер но мо рие) с по над ки ло ме тър на ден, 
ко е то със си гур ност е до ве ло до ужас и па ни ка жи ве е щи те там. 

Вто ро: со ле ност та на во да та на Чер но мо ре се га е 17 %, след смес
ва не то на езер на та во да с та зи на Сре ди зем но мо ре, ко я то е 36 %.

Тре то: от по ви ше на та со ле ност слад ко вод ни те ор га низ ми за ги
на ли и се об ра зу вал се ро во до род, кой то и досе га е на дъл бо чи на 
под 150 мет ра и там жи вот ня ма. Друг та къв во ден ба сейн в све та 
не съществува. Ня ма как ина че да се обяс ни на ли чи е то на се ро во

Печат от с. Ка ра но во

Чер но мо ре се га и 
бре гът на ста ро то 

езе ро (в си ньо)
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до ро да. То ва се га се оказ ва пре дим ство за под вод на та ар хе о ло гия, 
за що то всич ко до лу е кон сер ви ра но и мно го доб ре за па зе но. Ма со
во то из ми ра не на слад ко вод ни те ор га низ ми ве ро ят но е оц ве ти ло и 
по върх ност та на мо ре то в ка фяв или до ри че рен цвят. Но се ла се е и 
ужас на ми риз ма. Въз мож но е да е има ло и от ров ни га зо ве, ко и то да 
са изт ро ви ли го ля ма част от хо ра та.

Чет вър то: со ле ност та про ме ни ла би о ло гич ни те ви до ве. Те се 
сме ни ли и се га в гра ни ци те на ста ро то езе ро уче ни те на ми рат 
че руп ки на слад ко вод ни ми ди и др., от вре ме то пре ди смес ва не то 
на во да та. Че руп ки те от со ле но лю би ви те ви до ве след пре ли ва не
то са в гра ни ци те на се гаш но то мо ре и от покъс но вре ме. Та ка 
всъщ ност да ти рат По то па отпре ди 7500 години.

Пе то: има и ед на на ме ре на от проф. Пет ко Ди мит ров уни кал на 
ка мен на па ни ца в гра ни ци те на ста ро то езе ро. Вър ху нея има зна ци, 
по доб ни на спо ме на ти те от Гра деш ни ца и Ка ра но во. Срав ни тел ни ят 
ана лиз по каз ва и сход ства със зна ци от Шу мер и Еги пет. 

За нея уче ни те пред по чи тат да си мъл чат, за що то обър ква пред
ста ви те за всич ко отк ри то досе га. На ре че на е чи ни я та на Ной и ни
то я от ри чат, ни то я приз на ват, се ди си при отк ри ва те ля и ча ка с тай
на та си....

Да ли при та къв по топ пред ста ви те ли те на древ на та край мор
ска ци ви ли за ция не са се пре се ли ли в дру ги зе ми? Мно го е ве ро
ят но на фо на на ужа си те и за гу би те от спо ме на та та ка та стро фа. 
Хо ра та ня ма ло как да си обяс нят ха рак те ра на та ко ва съ би тие, ос
вен ка то бо жие на ка за ние. Ня ма ло си гур ност, че не след ва дру го. 
Бяг ство то на да леч е ло гич но, как то и пре сел ва не то в но ви зе ми, 
но пак до во да, за що то жи во тът в по доб на сре да им бил поз нат.

И не са ли те зи хо ра, по я ви ли те се след то ва в Меж ду ре чи е то шу
ме ри и до Нил егип тя ни? За тях на у ка та не обяс ня ва откъ де са дош ли 

Чи ни я та на Ной
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Библейският потоп

с го то ви зна ния и уни ка лен опит. От ни що то ли? Как то каз ва го ле
мият анг лийс ки ар хе о лог Гор дън Чайлд (1925 г.) „То га ва из вед нъж 
се наб лю да ва не о лит на ре во лю ция“. Из вед нъж – мо же, но пред по
ла га по я ва на пре сел ни ци. Откъ де?

И за що не пред по ло жим, че то ва не е ре во лю ция, а попро сто то 
– ево лю ция. На пред ста ви те ли на ста ра ци ви ли за ция, пре се ли ли се, 
по ра ди спо ме на та та при чи на, на но ви ме ста и прис по со би ли сре да та 
към се бе си, но и се бе си към нея.
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ЧАСТ 2

ТРА КИТЕ

Има един зна ме нит во ин, про чут е сред мла ди и ста ри. Спар так. 
Хо ра та се въз хи ща ват на сме лост та му. Вдиг нал е ро би те и оне прав
да ни те в Рим ска та им пе рия в не рав на бит ка за сво бо да и спра вед ли
вост. Спар так се е прос ла вил и ка то гла ди а тор. С во ин ски те си уме ния 
е спи рал дъ ха на зри те ли те през це ли 15 год ини на аре на та. В не го 
би ли влю бе ни мно го рим ски де вой ки. Те в страх тръ пне ли при вся ка 
не го ва бит ка, за що то мо же ло да се ока же пос лед на та. А бит ки те би ли 
без чет, и гла ди а тор ски те, и те зи на въ ста на лия во дач на ро би те.

Но ве ро ят но за мал ци на е из ве стно, че Спар так е ро ден на та зи зе
мя. Той бил вожд на тра кийс ко то пле ме ме ди. Победен от рим ля ни те 
и пре вър нат в роб и гла ди а тор. Сво бо до лю би вия му тра кийс ки дух 
оба че не мог ли да про ме нят. Ус пял да убе ди 78 гла ди а то ри да въ ста
нат. И те по бе ди ли прес лед ва чи те си, ко и то не кол кок рат но ги пре въз
хож да ли по брой. И та ка да же се въ о ръ жи ли. След това се проявил 
ор га ни за тор ски ят и во е нен ге ний на Спар так. През 72 г. пр. Хр. ар ми
я та му се прев ръ ща във вну ши тел на си ла. Спо ред ня кои из точ ни ци тя 
е до сти га ла до 70 хи ля ди ду ши. Той пе че ли редица бляс ка ви по бе ди, 
но в край на смет ка е по бе ден. Останал завинаги в историята, на ме рил 
мя сто в мно го кни ги, фил ми, кар ти ни и ста туи, тракът Спартак се 
пре вър нал в сим вол за сво бо да. 

Тра ки би ли и го ле ми те пъл ко вод ци Ве ли за рий и Ае ций, как то и 
ня кои рим ски им пе ра то ри.

Гладиатори
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Но кои всъщ ност са тра ки те? Как во зна ем за тях?
Ня кои уче ни пред по ла гат, че то ва са нас лед ни ци те на про то ци

ви ли за ци я та, за ко я то ста на ду ма. Тра ки те но сят име то на ним фа та 
пра ро ди тел ка Тра ке. Доб ри ят поз на вач на пре да ни я та на тра ки те Ад
ри ан от Лам паск пи ше, че Тра ке е дъ ще ря на бог Оке ан. Ней ни 
се стри са Ев ро па, Азия и Ли бия (Аф ри ка). В то га ваш ни те пред ста ви 
Тра кия е със ста тут на кон ти нент, по доб но на дру ги те су ши, на ре че
ни на ней ни те се стри. Тра ке е ев ро пей ка по рож де ние, а покъс но, 
спо ред ле ген да та, ней на та се стра Ев ро па пре ми на ва през Бал ка ни те, 
въз сед на ла бик, за да да де име то на кон ти нен та. По ра ди та зи при чи на 
про то кът, през кой то тя пре ми на ва, и кой то от де ля две те су ши, е на зо
ван „Бос пор“ или „Би чи про ток“ (се га Бос фор). То ва е съ щи ят то зи 
про ток, при кой то след по то па от пре диш но то езе ро се об ра зу ва ло 
се гаш но то Чер но мо ре. Ед ва ли е слу чай но на ли чи е то на мно же ство 
изоб ра же ния на би ко ве в древ ни те гро бо ве, как то и сред мно го то тра
кийс ки ар те фак ти.

Ле ген да та раз каз ва, че Тра ке раж да син от бог Кро нос. Си нът е дре
вен тра кийс ки цар, До лонк, и на име то му са на ре че ни до лон ки те. То ва 
се е слу чи ло пре ди Зевс да се въз ца ри на Олимп и да по е ме бо же стве но
то ръ ко вод ство в ръ це те си. Мо же да се ка же, че спо ред древ ни те вяр ва
ния и пре да ния то зи До лонк е пър ви ят ев ро пейс ки вла де тел. Пра и сто
ри чес ки те на ход ки от бъл гар ски те зе ми, осо бе но те зи от Вар нен ския 
нек ро пол, да ват пред ста ва за До лонк от пре ди 7 хи ля до ле тия.

Дру ги уче ни са на мне ние, че са от де лен на род. Спо ред ед на от 
хи по те зи те те са дош ли тук и са оби та ва ли те зи зе ми от сре да та на 
чет вър то то хи ля до ле тие пре ди Хри ста.

Сражение 
на Спартак
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Как во на у ча ва ме за тра ки те от древ ни те из во ри? Под то ва име тук 
са жи ве е ли око ло 80 пле ме на. Не за ви си мо от всич ко об що, ко е то ги 
свър зва ло, те на ми ра ли по во ди за бит ки по меж ду си.

Ба ща та на ис то ри я та, Хе ро дот пи ше: „Тра кийс ки ят ет нос (на
род) след ин дийс кия е найго лям от всич ки на ро ди. Ако той се уп
рав ля ва ше от един гос по дар и бе ше еди но ду шен, той би бил, по мое 
мне ние, не по бе дим и мно го поси лен от всич ки на ро ди. Но то ва е 
не въз мож но и на да ли мо же да ста не ня ко га и за то ва са сла би. Тра
ки те но сят мно го име на, вся ко пле ме спо ред стра на та си, но всич ки 
те имат приб ли зи тел но ед нак ви оби чаи във вся ко от но ше ние...“

Те би ли сме ли и уме ли во и ни, доб ре въ о ръ же ни.
Ня кол ко сил ни вла де те ли все пак съз да ли дър жа ви, но те не про

съ ще ству ва ли дъл го. Пре че ло им пре ка ле но то сво бо до лю бие. Има 
све де ния за мо щен по ход на тра кийс кия цар Си талк през 429 г. пр. 
Хр. Той при тес нил гър ци те и ма ке дон ци те с ог ром на та си ар мия от 
150 хи ля ди бой ци, от ко и то ед на тре та би ли кон ни ци. Пле мен ни кът 
му – Севт Пър ви про дъл жил уп рав ле ни е то на мо гъ ща та Од рис ка дър
жа ва от 424 год. до 408 год. пр.Хр. От реч на Де мо стен на у ча ва ме, че 
то ва цар ство се уп рав ля ва от Ко тис Пър ви меж ду 384 г. до 360 г. 

Фи лип Вто ри и си нът му Алек сан дър Ве ли ки во дят труд ни бит
ки с тра ки те, ка то в пос лед ва ли те за во е ва тел ни вой ни с Пер сия в 
ар ми я та на последния са вклю че ни око ло 7 хи ля ди тра кийс ки во и
ни. След смърт та на ве ли кия за во е ва тел, нас лед ник на те зи зе ми 
ста ва един от во е нно на чал ни ци те му – Ли зи мах. Той се ус та но вя

Тракийски воини и тяхно въоръжение
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ва в Ка ли ак ра и про чу то то сък ро ви ще, нас ле де но от Алек сан дър 
Ве ли ки, се тър си тук и до се га. С Ли зи мах во ди вой ни тра кийс ки
ят цар Севт Тре ти, през 322 г. и 313 г. пр. Хр. Не го ва та сто ли ца 
Сев то по лис се на ми ра ла в се гаш ния цен тър на Бъл га рия до гр. 
Ка зан лък, в До ли на та на тра кийс ки те ца ре.

Спо ред вяр ва ни я та на тра ки те, смърт та не съ ще ству ва ла. Те смя
та ли, че жи во тът про дъл жа ва в съ що то тя ло, но в друг свят, без мъ
ка, в безг ра нич на ра дост. За то ва те пи ру ва ли в слу чай на смърт, а 
ко га то се раж да ло де те стра да ли и пла че ли. (То ва мо же би обяс ня
ва и войнолюбието и храб рост та им.) Хе ро дот в сво я та ис то рия да
ва след но то опи са ние: „При раж да не и смърт вър шат след но то: 
срод ни ци те на ся дат око ло но во ро де но то и го оп лак ват, че тол ко
ва мно го зли ни ще тряб ва да из тър пи, щом вед нъж се е ро ди ло, и 
при то ва из реж дат всич ки чо веш ки па ти ла. Ум ре ли ят пък се пог
реб ва в зе мя та с ра дост и ве се лие, ка то изб ро я ват от кол ко зли ни 
се е отър вал, и из тък ват пъл но то му бла жен ство.“

За задг роб ния жи вот се под гот вя ли ста ра тел но, като изграждали 
раз кош ни гроб ни ци и ги обзавеждали със злат ни съ до ве, оръ жия, до
ри с ко не те и лю би ми те си же ни. Пак ба ща та на ис то ри я та в кн. 5 
твър ди: „Ко га то ня кой ум ре, ста ва го лям спор меж ду же ни те му, 
пък и при я те ли те му по ла гат го ле ми уси лия да уз на ят коя от же
ни те му е би ла найлю би ма. И та зи, на ко я то се приз нае тая чест, 
тър же стве но се от на ся от мъ же и же ни на гро ба, къ де то се при
на ся в жер тва от найблиз кия си род ни на, и след то ва се пог реб ва 

Стенописи от тракийската гробница в Казанлък
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за ед но с мъ жа си. Ос та на ли те пък же ни скър бят твър де мно го, 
за що то то ва е за тях найго лям по зор... Ко лят раз ни жер тве ни 
жи вот ни и се уго ща ват ка то найна пред оп лак ват ум ре лия, след 
то ва го из га рят или про сто го пог реб ват в зе мя та. Пос ле из ди гат 
мо ги ла и уст рой ват раз ни съ сте за тел ни иг ри, при ко и то найго ле
ми наг ра ди се оп ре де лят за еди но бор ство то“. 

Са мо в Бъл га рия са за бе ля за ни над 20 хи ля ди над гроб ни мо ги ли, 
под ко и то ар хе о ло зи те отк ри ват не пов то ри ми об раз ци на ци ви ли за ци
он ни и кул тур ни уме ния. И пак зла то! Мно го зла то. Слън че ви ят ме
тал! Изоб ра же ния, сък ро ви ща... С нес рав ни ма об ра бот ка и кра со та! 

Тра ки те мно го оби ча ли ви но то. Или теч но то слън це. Омир, на при
мер, опис ва как тра кийс ки ят жрец Ма рон по да ря ва на Оди сей „два
на де сет ам фо ри слад ко, не раз ре де но ви но, бо же стве но пи тие... 
Ко га то ис ка ха да пи ят от то ва чер ве но ви но, слад ко ка то мед, 
той на пъл ва ше ед на ча ша от не го, смес ва ше го с два де сет пъ ти по 
тол ко ва с во да и при ят но, бо же стве но бла го у ха ние се раз на ся ше 
от съ да. То га ва бе ше мно го труд но да се въз дър жиш от не го…“ 
То ва све де ние за раз реж да не то на ви но то мо же и да е пре у ве ли че но, 
тъй ка то в древ на Гър ция и Рим обик но ве но му до ба вя ли три ча сти 
во да. Гър ци те се ужа ся ват и счи тат за „вар вар ски“ оби чая на тра ки те 
да пи ят ви но то не раз ре де но и то на един дъх. Тук тряб ва да от во рим 
ско ба и да по яс ним, че ан тич ни те ви на би ли изк лю чи тел но гъ сти и 
сил ни. Ефек тът от на пи ва не с тра кийс ко ви но бил схо ден с то зи от 
съв ре мен ни те. Пли ний Млад ши спо де ля, че „от тях бо ли гла ва до 
ше стия час (т.е.до обяд) на след ва щия ден.”

Пла тон с вдъх но ве ние срав ня ва аро ма та на ви но то с...пар фюм и до
пъл ва: „Пък и тра ки те изоб що, пи ят ви но без да го смес ват с во да, 

Част от 
Панагюрското 

златно 
съкровище
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и то как то са ми те те, та ка и же ни те им, и ка то по ръс ват с не го 
дре хи те си, счи тат то ва за ху бав оби чай.“

Тра ки те про из веж да ли и из на ся ли пре въз ход но то ви но, ко е то ос та
на ли те на ро ди ку пу ва ли от тях. Омир пи ше „Тво и те па ла ти са пъл ни 
с ви но, ко е то ахейс ки те ко ра би пре воз ват все ки ден по ши ро ко то 
мо ре от Тра кия...“ (Или а да, пе сен 9).

Ви но то и ве се ли е то вър ве ли ръ ка за ръ ка, та ка че не е из не над ва
що, че сред отк ри ти те тех ни сък ро ви ща се на ми рат мно го съ до ве за 
пи е не и уго ще ния.

Сред да ро ве те, ко и то цар При ам да ва, за да от ку пи тя ло то на 
уби тия Хек тор има „съ що и ед на прек рас на ча ша, ко я то тра кийс
ки те мъ же бя ха по да ри ли на При ам, ко га то той бе ше оти шъл 
ка то пра те ник при тях. До ри нея не по ща ди ста ре цът в дво ре ца 
си, за що то прем но го ис ка ше да от ку пи ми лия си син“. (Омир, 
Или а да, пе сен 24)

По чи та ли бо гакон ник, оби ча ли и отг леж да ли ко не. Омир се въз
хи ща ва от тях: „...Там, на стра на, са ско ро дош ли те тра ки,... меж ду 
тях е цар Ре зос, син на Ео и нея. Аз ви дях не го ви те ко не, найху ба ви
те и найед ри, побе ли от сняг, бър зо бе ги ка то ви хър. Ко лес ни ца та 
му е ху ба во ук ра се на със зла то и среб ро. Той дой де с оръ жия, злат
ни, ог ром ни, див ни да ги ви диш, не при ли ча на смърт ни мъ же да ги 
но сят, а на безс мърт ни бо го ве“. (Или а да, пе сен 10)

Хе ро дот ни раз каз ва за тра кийс ко то пле ме до ло ни (съ щи те, про
из ли за щи от цар До лонк), ко и то издигнали за свой цар Мил ти ад – по
бе ди тел в съ сте за ния с ко лес ни ци. То ва по каз ва ви со кия пре стиж на 
съ сте за ни я та с ко не в ценностната система на тра ки те. Те зи съ сте
за ния да леч не пред став ля ва ли ня как во оби чай но спорт но съ би тие, 

Тракийски 
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те би ли пре ди всич ко по ли ти чес ки кри те рий в тех ни те схва ща ния, 
найве че по ра ди преклонението, с ко е то се от на ся ли към ко ня. Ко нят, 
мо же би е найпо чи та но то жи вот но у тра ки те. Че сто тра ки те би ли 
на ри ча ни „ко не люб ци“. В по е тич ния свят на Омир, Тра кия е об ри
су ва на ка то „ко не въд на, тлъ сто поч ве на“ стра на, „май ка на ов це“ 
„Ифи да мас, кра сив и ви сок, кой то бе ше отх ра нен в пло до род на та 
Тра кия, май ка на ов це те“. (Или а да, пе сен 11)

Тра ки те отг леж да ли прек ра сен вид жи то – ли мец, чи и то ле чеб ни 
и хра ни тел ни ка че ства ние, съв ре мен ни те хо ра, пре отк ри ва ме днес. 

Те вяр ва ли в един ство то на тя ло то и ду ша та и счи та ли за не въз
мож но ле че ни е то на тя ло то без гри жи за ду шев но то и ду хов но то. За 
то ва сви де тел ства са ми ят Пла тон: „Аз го на у чих там, в по хо да, от 
ед но го от тра кийс ки те ле ка ри на Зал мок сис, за ко и то се го во ри, 
че вяр ват и в безс мър ти е то на ду ша та. „На ши ят цар Зал мо кис 
– ре че той, – би дей ки сам бог, твър ди, че как то не би ва да се поч ва 
да се ле ку ват очи те без тя ло то, тъй не би ва да се поч ва да се ле ку
ва и тя ло то без ду ша та, и че при чи на та, по ра ди ко я то гръц ки те 
ле ка ри не мо гат да се спра вят с мно го бо ле сти, е, где то не приз на
ват ця ло то ка то та ко ва, ко е то се нуж дае от ле ку ва не, и ко е то, 
щом не се на ми ра в доб ро съ сто я ние, не поз во ля ва и на част та да 
се на ми ра в съ що то съ сто я ние“, „Той ка за, че ду ша та е то ва не що, 
от ко е то про из ли за вся как во доб ро и вся как во зло за тя ло то и за 
це лия чо век, как то гла ва та е съ що то не що за очи те: за то ва тряб
ва ло глав но и пре ди всич ко, да се ле ку ва ду ша та, за да бъ де в доб ро 
съ сто я ние и гла ва та, пък и ос та на ли те ча сти на тя ло то.“

Ние, съв ре мен ни те хо ра, днес все пояс но се убеж да ва ме в та зи 
кон ста та ция.

Тра ки те по чи та ли Ве ли ка та Бо ги нямай ка, Слън це то и дру ги 
бо го ве. Има ли жре ци, све ти ли ща и ри ту а ли, ко и то покъс но гър
ци те за им ства ли, как то и ба ща та на ге ог ра фи я та Стра бон сви
де тел ства: „Ати ня ни те взе ли тра кийс ки те све ще но дей ствия, 
ка то пре и ме ну ва ли бо го ве те“. Е, пос ле рим ля ни те взе ли гръц
ки те бо го ве, но им сме ни ли име на та и та ка лю би ми ят бог на тра
ки те, Са ба зий, гър ци те на рек ли Ди о нис, а рим ля ни те – Бак хус. 
Хри сти ян ски ят Све ти Три фон За ре зан сега се по чи та от бъл га ри
те двой но – на 1 и на 14 фев ру а ри, за ед но с ка то ли чес кия Све ти 
Ва лен тин. Ви но то и лю бов та си вър вят за ед но! Тра кийс ка та бо
ги ня Бен ди да се пре вър на ла в гръц ка та Ар те ми да, пос ле в рим
ска та Ди а на и т.н...
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Тра ки те тър се ли съ вър шен ство то и из вър шва ли ри ту ал ни 
прак ти ки за съ при кос но ве ние с Бо га. За про сто лю ди е то те би ли 
яв ни и це ля ли все ля ва не на Бог в ин ди ви да. Но ели тът бил пос
ве ща ван в тай ни прак ти ки, но сел и при ла гал скри то зна ние, ка то 
пос ве те ни те тър се ли път за до сти га не до Бог. Покъс но гър ци те 
за им ства ли та зи ре ли ги оз на прак ти ка, бла го да ре ние на нас лед ни
ци те на Ор фей – Ев молп и Му зей, но я пре и ме ну ва ли на „ми сте
рии“, как то е поз на та в древ ног ръц ка та кул ту ра. Ду ма та се га се 
въз при е ма ка то тайн ство и има ди рект на пре прат ка към покъс ни
те хри сти ян ски прак ти ки. Но в оно ва вре ме оз на ча ва ла поско ро 
пос ве ща ва не в тай на.

Тра ки те има ли про ри ца те ли. При то ва, те пред сказ ва ли с впе чат
ля ва ща точ ност. Та ко ва мя сто бе отк ри то край Кър джа ли, в све ще ния 
тра кийс ки град Пер пе ри кон. Мно гоб рой ни те на ход ки да ват ос но ва
ние да се из ка же хи по те за та, че точ но там се е на ми ра ло тър се но то 
от ця ло сто ле тие про чу то в ан тич ност та про ри ца ли ще на бог Ди о
нис. При опи са ни е то на по хо да на Ксеркс сре щу ели ни те през 480 г. 
пр.Хр. Хе ро дот съ що спо ме на ва за про ри ца ли ще то на Ди о нис, ко е то 
„се на ми ра ло на ви сок връх в пла ни на та. С про ри ца ни я та в све ти
ли ще то се за ни ма ва ли бе си те; жри ца да ва ла пред ска за ния точ но 
как то в Дел фи, ня ма ни що раз лич но.“

Там, спо ред ле ген да та, Алек сан дър Ве ли ки на у чил, че ще зав ла дее 
поз на тия до то га ва свят.

Ед но от глав ни те све де ния, ви зи ра що ро доп ско то све ти ли ще на 
Ди о нис, е на рим ския ис то рик Све то ний Тран квил. В съ чи не ни е то 
си „Жи во тът на два на де сет те це за ри“ той опис ва про ри ца ни е то, да де
но на ба ща та на пър вия рим ски им пе ра тор Ок та ви ан Ав густ. „Си нът 
му ще съз да де Рим ска та им пе рия, ко я то ще е гос по дар на це лия 
свят.“ Зна ме ни е то за то ва би ли ви со ко лум на ли пла мъ ци при при
на ся не то на жер тва вър ху ол та ра. Че се е сбъд на ло, ние ве че зна ем, 
но как са га да е ли? Ами с ви но! С теч но то слън це. Раз ля то вър ху 
огън. Вър ху спе ци а лен ол тар се из вър швал об ряд и по фор ма та и 
ви со чи на та на пла мъ ци те съ де ли за си ла та на пред ска за ни е то. Кол ко 
ли гра ду са е би ло ви но то..., за да се пре об ра зу ва в пла мък, вме сто да 
уга си огъ ня?!

Тра ки те строели ка мен ни по строй ки, раз кош ни гроб ни ци и 
хра мо ви комп лек си, как то и дол ме ни по доб ни на Сто ун хендж. 

Те раз ви ва ли и бо гот во ре ли из ку ства та. Трак е и ле ген дар ни ят Ор
фей, жрец и вла де тел, не над ми нат му зи кант и пе вец, ле чи тел и мъд
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рец, бо гот во рен след смърт та си. Той изоб ре тил ли ра та – сим вол на 
му зи кал но то и по е ти чес ко то из ку ство. Ние, съв ре мен ни те хо ра, след 
хи ля ди го ди ни, да ли бих ме мог ли да си пред ста вим ко я то и да е от 
лю би ми те си пес ни, без му зи ка и по е ти чен текст?! Ка то уча стник в 
по хо да на ар го нав ти те, Ор фей чрез му зи ка спа ся вал дру га ри те си. 
Над сви рил и на ка рал да зам лък нат си ре ни те, ко и то тлас ка ли към ги
бел мо ря ци те с въл шеб ни те си пес ни. 

Ко га то же на му, в де ня на сват ба та им, би ла уха па на от змия и 
по чи на ла, лю бов та му не спря ла. Ре шил да я пос лед ва в цар ство
то на мър тви те и да я из ве де от там. Са мо два ма та, за ед но с ге роя 
Хер ку лес, съ у ме ли да сто рят то ва. Те би ли и дру га ри от по хо да 
за Злат но то ру но. Хер ку лес ус пял да по бе ди чу до ви ще то Цер бер 
със си ла, Ор фей го ома ял с из ку ство то си. Та ка, един ствен из меж
ду жи ви те, той по лу чил пра во то да от ве де лю би ма та си об рат но. 
Бо го ве те оба че пра вил но пре це ни ли чо веш ка та сла бост и лю бов
но то не тър пе ние, и по ста ви ли ус ло ви е то да не се об ръ ща на зад. 
По доб но на биб лейс кия Лот. Не из дър жал пе ве цът, обър нал се да 
ви ди след ва ли го лю би ма та же на и та ка и не ус пял да я из ве де в 
све та на жи ви те. Но пос ле не є из не ве рил, за ра ди ко е то зап ла тил 
с жи во та си. Вак хан ки те око ло Ди о нис го раз къ са ли, по ра ди не
до вол ство, че Ор фей ги пре неб рег ва и не ги до пус ка до мъж ки те 
ор гии. Ве ли ка любов, ве лик талант! Те във вре ме то вдъх но вя

Тракийски долмен
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ва ли по е ти и пес но пой ци, още пре ди да се ро дят безс мърт ни те 
про из ве де ния на из ку ство то ка то ис то ри и те за Три стан и Изол да, 
и Ро мео и Жу ли е та. На Ор фей са при пи са ни и ге ни ал ни те, мъд ри 
сло ва: „Све тът не мо же да се прев зе ме с меч, а са мо с ли ра“. 
Той е счи тан за па зи тел и но си тел на тай но то поз на ние „ор фи
зъм“, въз ви ся ва що чо ве ка до бо же стве но то, да ва що въз мож ност 
за над ник ва не в бъд но то и дру гия свят.

След мно го труд ни бит ки тра ки те би ли по ко ре ни от рим ля ни те. То
ва е от ра зе но в ре ди ца сви де тел ства. Но и пос ле те че сто въ ста ва ли, 
ко е то е при чи на го ля ма част от тях да бъ дат уни що же ни.

След раз де ля не то на Рим на две, та зи те ри то рия ос та на ла в Из точ
на та Рим ска им пе рия, на ре че на по къс но Ви зан тия.

Пос ле тук дош ли бъл га ри те.

Митът за Орфей и Евридика в подземния свят
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ЧАСТ 3

БЪЛ ГА РИ ТЕ ПРЕ ДИ БЪЛ ГА РИЯ

Бъл га ри те са ос но ва ли на та зи зе мя найста ра та дър жа ва в Ев ро па 
– нес ме ни ла име то си и досе га. Как во се знае за тях пре ди да сто рят 
то ва и кои са те?

Ед ни счи тат, че то ва са жи ве ли те тук тра ки, ка то на ми рат ос но ва
ние в ня кои стари източници. На при мер, Йо ан Ма ла ла (491578), 
спо ред ко го то бъл га ри те уча стват в Тро ян ска та вой на в ХIII в. пр. 
Хр.: „Ахил за ми нал за ед но с Ат ри ди те, ка то во дел своя соб стве на 
войс ка от три хи ля ди ду ши, на ри ча ни то га ва мир ми дон ци, а се га 
бъл га ри“ (Йо ан Ма ла ла, 1959 г., С., стр. 206, прев. Г. Цан ко ваПет ко
ва). 

Дру ги счи тат, че то ва са от дел ни на ро ди. Ако бъл га ри те не са тра
ки, откъ де и ко га са дош ли тук? 

Мно го са ми то ве те и ис то ри чес ки те све де ния за то зи на род. Ня
кои уче ни за стъп ват те за та, че се гаш на та бъл гар ска дър жа ва е по ред
на та (два на де се та та), ка то счи тат, че откъ де то и да ми не ли бъл га ри те 
ос но ва ва ли дър жа ви. 

– В „Имен ник на бъл гар ски те кня зе“ пи ше, че пър ви ят вла де
тел – Ави то хол е съз дал бъл гар ска дър жа ва та през 165 г. в Кав каз ко

чер но мор ския ба сейн. След то ва се пре сел ват на юг. Тек стът гла си... 
„Те зи пет кня зе уп рав ля ва ха от та тък Ду на ва пет сто тин и пет на
де сет го ди ни с ост ри га ни гла ви. И след то ва пре ми на от сам Ду нав 
княз Ис пе рих, съ що и до се га“. Преминаването ста ва през 680 г.

– Ар мен ски ят ис то рик Мовсес Хореноци пи ше за бъл га ри в 
днеш на се ве ро из точ на Тур ция, през вто ри век пре ди Хри ста. 

– Във „Ве ди те“ на санс крит 
пи ше за бу лин ги и бал хи ки жи
ве ли на се вер от Ин дия. В „Ма
хаб ха ра та“ се спо ме на ва за бал
хи и бол ги жи ве ли в Бакт рия.

– В „Ла тин ски ано ни мен 
хро ног раф“ от 354 г. пи ше, че 
бъл га ри те про из ли зат от Зиези, 
внук на биб лейс кия Ной – спа

Имен ник на бъл гар ски те кня зе
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сил хо ра и жи вот ни от По то па. Текстът е: Zi e zi ex quo vul ga res (Зи е
зи, от кой то са Бъл га ри те)...пер си и влъх ви и бъл га ри са ед но и съ що. 
Всич ки те са при шъл ци по та зи зе мя“. 

– В „Ге ог ра фия на Пто ло мей“ (II в.) е обоз на че но, че в зе ми те на 
се вер от Чер но мо ре жи вее на род с име то „бу лен сии“.

– По доб ни све де ния отк ри ва ме в кар та та на Ев се вий Хи е ро ним 
(268 г.), а съ що и в ле то пи си те на Еги ше Вар та пет (V в.), За ха рий 
Ри тор (VI век), Ми ха ил Си рийс ки (VII в.).

– Ба вар ски ят ис то рик Авен ти ус (XVI в.) твър ди, че бъл га ри и ба
вар ци имат общ про из ход и меж ду V–I в. пр. Хр. са жи ве ли за ед но в 
Кав каз. Та ки ва све де ния има и в хро ни ка та на ма на сти ра Мелк.

– В Кав каз и се вер но то Чер но мо рие са отк ри ти ос тан ки от мно же
ство бъл гар ски гра до ве: Бул кар – Балк, Ан зи, Хи мар, Ку мух, Сал тов, 
Ма я ки и дяс ноб реж но то Цим лян ско гра ди ще, как то и съв ре мен ни те 
се ли ща Бал хар и Ку ба чи в Да ге стан. За съз да тел на Ста ра Ве ли ка 
Бъл га рия се смя та Ави то хол, а не ин пос ле ден вла де тел е Куб рат.

– Пат ри арх Ми ха ил Си рийс ки (1126 г.): „Сблъс ква ха се два на
ро да, на ко и то бяг ство то ни ко га не бе ше по ма га ло по вре ме на сра
же ние. И го ти те, и бъл га ри те са учу де ни, че се на ми рат лю де, по
доб ни на тях и че на ми рат всред чо веш кия род про тив ник ра вен на 
се бе си...Те, бъл га ри те, ко и то ни ко га не се съм ня ва ха в по бе да та си 
и на ко и то се учудваше све тът...! То ва е на ро дът, кой то пре ди те
бе има ше всич ко, ко е то е по же ла вал – на род, кой то е при до би вал 
тит ли, кой то е ку пу вал бла го род ство то си с кръв та на не при я те
ля. На род, при кой то бой но то по ле прос ла вя ро да, по не же у тях 
без ко ле ба ние се смя та за побла го ро ден оня, чи е то оръ жие е би ло 
по ве че окър ва ве но в сра же ние. Пора но, те – бъл га ри те – вяр ва ха, 
че све тът е отк рит за тях, се га смя тат, че за тях е зат во ре на са
мо она зи част от зе мя та, ко я то ти па зиш!“

– От раз лич ни из точ ни ци на у ча ва ме, че бъл га ри те са сред най
раз ви ти те на ро ди в Цент рал на Азия, че има ло бъл гар ска дър жа ва със 
сто ли ца Балх в пла ни на та Име он в дне шен Се ве рен Аф га ни стан и че 
от нея ки тай ци те за им ства ли древ ния бъл гар ски ка лен дар и стро
и тел ни уме ния. А то зи ка лен дар е уни ка лен и не на праз но през 1976 
г. е обя вен от ЮНЕС КО за найто чен в све та. Той се ос но ва ва на 
вър те не то на Зе мя та и Юпи тер и спо ред изс лед ва ния на аст ро но ми, 
фи зи ци и ма те ма ти ци пос лед ни те ко рек ции на ка лен да ра са из
вър ше ни през 4768 г. пре ди Хри ста (?!) и да ва отк ло не ние са мо с 
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по ло вин се кун да от аб со лют но точ но то аст ро но ми чес ко вре ме!? Как 
да се чу дим за древ но то ни ле тоб ро е не? 

То ва обяс ня ва и точ на та да та за пи са на от ки тайс ки хро ни сти за по
ра же ние в бит ка с бъл га ри те пред вож да ни от ми тич ния кан Ти мо ти 
на 22 ок томв ри 2137 г. пре ди Хри ста. Твър ди се, че Ти мо ти бил от ро
да Ду ло (от кой то е и Ас па рух, ос но вал се гаш на та ни дър жа ва 2818 
го ди ни покъсно) и по бе дил бла го да ре ние на зна ни я та си за пред сто я
що за тъм не ние, ко е то уп ла ши ло ки тай ци те, как то и че той бил при чи
на та да за поч не стро е жът на Ве ли ка та ки тайс ка сте на.

Кол ко то до стро и тел ни те уме ния, откъ де то и да ми не ли бъл га ри те (в 
Ти бет през пла ни на та Ма да ра, про хо да Шип ка в Хи ма ла и те и край ре ка та 
Тун джа в Ин дия), те строели го ле ми гра до ве с го ле ми ка мен ни бло ко ве 
(ка то тра ки те?). На ка мъ ни те по ста вя ли свой сак ра лен знак из пъл нен в 
про пор ци и те на злат но то се че ние и пред ста вящ схе ма та на гра до ве те.

Пра ве ли и го ле ми скал ни изоб ра же ния, как ви то са отк ри ти са мо 
в дне шен Иран, от къ де то дош ли. Например, един стве на та в Ев ро па 
по въз раст и уни ка лен раз мер, из се че на в от вес на ска ла на над 23 

мет ра фи гу ра на кон ник до се ло 
Ма да ра (Шуменско).

Да, пак Ма да ра, а има и се га 
про ход Шип ка и ре ка Тун джа – 
тук – в Бъл га рия.

Ня кои из точ ни ци на пра во за
ше ме тя ват и по ве че то уче ни не 
зна ят ка то мит, ис то рия или чи ста 
из мис ли ца да ги от не сат. В ед на 

Въз ста нов ки на древ ния ка лен дар

Сакралният знак (схемата)
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от дванадесетте Бъл га рии – Вол жка Бъл га рия са отк ри ти ле то пи си
те на вол жки те бъл га ри. Как во каз ват те зи хро ни ки? Найин те рес на 
ин фор ма ция отк ри ва ме в „Кни га за ху ни те“, на пи са на от Кул Га ли 
(XII век) и в ис то ри чес кия сбор ник „Джаг фар та ри хъ“, съ ста вен от 
Бах ши Иман (1680 г.).

Спо ред Кул Га ли пре ди 35 хи ля ди го ди ни древ ни те пред ци на 
бъл га ри те на се ля ва ли Вол го у рал ския ра йон – на ри ча ли го Ара или 
Ура, а се бе си – жи те ли на Ураара (арий ци). През лед ни ко ва та епо
ха арий ци те жи ве ли в пе ще ри те на Урал. Те се за ни ма ва ли с лов и 
се сра жа ва ли с „по том ци на зли ду хо ве“ – чо ве ко об раз ни май му
ни (не ан дер тал ци?). Ед на та ка ва пе ще ра, из пол зва на за жи ли ще, по 
сте ни те на ко я то има ри сун ки на ма му ти, ко не, но со ро зи, се е за па
зи ла и до днес на те ри то ри я та на Баш кор то стан и се на ри ча Шул
ген таш. Жи ве ли през лед ни ко ва та епо ха, бъл га ри те се на у чи ли и 
ста на ли найдоб ри те май сто ри в об ра бот ва не то на раз лич ни ви до ве 
ко жа. То ва тях но уме ние е би ло из ве стно и през Сред но ве ко ви е то.

Ко га то кли ма тът се за топ лил и лед ни ци те се от тег ли ли на се вер, 
бъл га ри те за поч на ли да се за сел ват в рав ни ни те око ло р. Вол га. Ця
ла та Вол жкоКам ска си сте ма те на ри ча ли РА (Ран га, Ра ха). Бъл га ри
те за па зи ли то ва име чак до XI II в., как то и по ня ти е то Ра ил, оз на ча
ва що Вол жкоКам ска зе мя, или Вол го ка мец. И след ка то на пус на ли 
Урал, арий ци те за па зи ли по чит та си към пла ни ни те и пе ще ри те. Те 
вяр ва ли съ що, че Бог (древ ни те бъл га ри го на ри ча ли Ер су, Ед фу, 
Танг ра, Та ра) се по я вя ва по пла нин ски те вър хо ве. За тях той е съз
дал доб ри те ду хо ве – ди во ве те.

Пре ди око ло пет на де сет хи ля ди го ди ни се дем арийс ки пле ме на 
съз да ват съ юз, кой то на ри чат Идел (иде – се дем, ел – пле ме на). Пър

Ма дар ски
ят кон ник
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во на чал но арий ци теидел ци се за ни ма ва ли с лов на ма му ти, еле ни 
(ямал), зуб ри (ат бу га), пе щер ни меч ки. За то ва древ ни те пред ци на 
бъл га ри те ува жа ва ли много опит ния но щен ло вец – въл ка. Покъс но 
те опи то ми ли ня кои жи вот ни, меж ду ко и то и ку че то, и ста на ли ско то
въд ци. С те че ние на вре ме то част от тях за поч на ли да се за ни ма ват 
със зе ме де лие и пре ми на ли към усед нал на чин на жи вот. За поч на ли 
да стро ят гра до ве. През ля то то ско то въд ци те жи ве е ли във вре мен ни 
се ли ща, гри жей ки се за жи вот ни те, а през зи ма та всич ки се съ би ра ли 
в ро до вопле мен ни те цент ро ве – гра до ве те.

Пре ди око ло че ти ри на де сет хи ля ди го ди ни съ ю зът на се дем те пле
ме на ус пял да по ста ви под своя власт ця ла та те ри то рия на АраУра 
и об ра зу вал дър жа ва та Идел, чий то пър ви вла де тел бил Шам (Сам). 
След съз да ва не то на дър жа ва та те за поч на ли да се на ри чат бъл га ри 
(раз лич ни те фо не тич ни ва ри ан ти на име то са – бул, бал, бол гар, бъл
гар, бал кар, бу ляр, би ляр, бу хар, бо яр и дру ги), ко е то оз на ча ва „чер
ног ла ви“ или „въл чи хо ра“, а съ що в сми съл на „гос по дар“, на „зна
ещ“, „мъ дър“ чо век (хо ра). Те про дъл жи ли да стро ят все пого ле ми 
гра до ве, на у чи ли се да об ра бот ват гли на, да до би ват ме та ли – мед, а 
покъс но и бронз.

През пе ри о да 19651998 г. с по мощ та на спът ни ко ви сним ки рус ки 
уче ни отк ри ват в ра йо на на Южен Урал и За па ден Си бир ця ла про то
ци ви ли за ция, ко я то е раз по ло же на на площ с раз ме ри 150 на 400 км. 
До се га там са отк ри ти 17 гра да с 21 кре по сти, как то и мно го не ук ре пе
ни се ли ща. Найдрев ни те се ли ща са с овал на фор ма – Ал дан ско, Иси
ней1, Бер са ут, Ки зил ско, а покъс ни те са кръг ли. То ва са Ар ка им, 
Иси ней2, Син та шта, Са ръмсак ла.

По доб ни на Мадарския конник изоб ра же ния в Иран
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Найго лям ин те рес от та зи „стра на на гра до ве те“, ко я то има мо
ну мен тал ни отб ра ни тел ни съ о ръ же ния с ко му ни ка тив ни си сте ми и 
изк лю чи тел на пла ни ров ка, пре диз вик ва тайн стве ни ят град Ар ка им. 
От го ва ряй ки на офи ци ал ни за пит ва ния от аме ри кан ска стра на, рус
ки ят ар хе о лог Г. Б. Зда но вич от го ва ря, че то ва е све ще ни ят град на 
Танг ра и древ ни те бъл га ри.

Кое от то ва е вяр но, бъ де щи те ис то ри ци ще до каз ват, за що то про
ти во ре чи на всич ки те ни се гаш ни зна ния.

Но има мно го без спор ни до ка за тел ства за бъл га ри по те зи зе ми, 
как то и за на па де ния над Ви зан тия. Ня кол ко при ме ри:

– 480 г. – „Пле ме то на бъл га ри те, ко е то пора но не би ло поз на
то, нах лу ло в Или рик и Тра кия“ (Зо на ра, 1968, 150).

– 493 г. – До ка то тра е ла вът реш но гот ска та вой на меж ду Те о до рих 
и Одо а кър „...бъл га ри те же сто ко опу сто ша ва ли ця ла Тра кия. През 
съ щи те дни ог ро мен по жар опу сто шил Кон стан ти но пол“ (Па вел 
Дя кон, 1958, 410).

– 499 г. – Бъл га ри те разг ро мя ват 15хи ляд на рим ска ар мия край 
р. Цур та в Тра кия (ре ка та не е уточ не на) (Ко мес Мар це лин, 1958, 
313).

– 501 г. – Бъл га ри те на па дат про вин ци и те Или рик и Тра кия и 
„се зав ръ щат пре ди да се раз бе ре за тях“ (Те о фан Из по вед ник, 
1960, 233).
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ЧАСТ 4

БЪЛ ГАР СКА ТА ДЪР ЖА ВА

Бъл га ри те се гор де ят с фак та, че са найста ра та дър жа ва със за
па зе но име в Ев ро па. Но на фо на на ис то ри чес ки те све де ния то ва е 
мал ко ле ко ва то. И то не за що то при ба вят към ис то ри я та си по ня кой 
век от го ре, за са мо чув ствие. Та ки ва при ме ри на Бал ка ни те има. Точ
но об рат но то, скром но бро ят на ча ло то на се гаш на та си дър жа ва от 
681 год., от кан Аспарух.

За що то то га ва е под пи сан до го вор с Ви зан тия за мир, след разг
ро мя ва ща во ен на по бе да през пред ход на та го ди на. То ва пре неб рег ва 
из точ ни ци по соч ва щи поран но то съ ще ству ва не на та зи бъл гар ска 
дър жа ва. До ри да се иг но ри рат све де ни я та за мно го то дру ги предишни 
български дър жа ви, след ва да се съ об ра зим със следното:

– „Имен ни кът на бъл гар ски те кня зе“ за поч ва от 165 г. Там са 
за пи са ни име на та и го ди ни те на уп рав ле ние на бъл гар ски те вла де
те ли. Един изс ле до ва тел (Алек сан дър Хо фарт) ана ли зи рал об стой
но раз по ло же ни е то на фи гу ри те из се че ни в ска ли те, из ве стни ка то 
Ма дар ския кон ник. Вся ка от тях в бъл гар ски те ми то ве е сим вол на 

България по 
времето на 
Аспарух и 

Тервел
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конк рет но не бес но тя ло. Ус та но вил, че те 
има ли та ка ва под ред ба имен но през 165 г.

– ис то ри чес ки е пот вър де но – ба ща та на 
Ас па рух, кан Куб рат съз да ва Ве ли ка Бъл
га рия в 632 год. По точ но въз ста но вя ва я 
след за во ю ва не от за пад ни те тюр ки. Найло
гич но е да се счи та, че си нът му не ос но ва ва 
но ва дър жа ва, а пре ме ства гра ни ца та на юг. 

Се га въз ник ват и въ про си те: – Ами ако 
Ас па рух не бе ше раз ши рил гра ни ца та на 
юг от Ду нав? – Ако ня ма ше бит ка? – Ако 
ня ма ше до го вор? Ко га ще ше да се съз да де 
та зи дър жа ва? Коя го ди на ще ше да се счи
та за на чал на? 

След по бе да та бъл гар ски ят вла де тел 
при об щил жи ве е щи те тук сла вя ни и то ва да ва ос но ва ние да се счи та, 
че но ва та дър жа ва е сла вя но бъл гар ска, но не би ва да се заб ра вя, че 
тук жи ве е ли по том ци те на оце ле ли те тра ки и те уча стват в об ра зу ва
не то на на ци я та ни, как то и по том ци те на за се ли ли те се тук през 4ти 
век го ти (не всич ки пос лед ва ли Те о до рих, кой то от тук тръг нал да 
зав ла дее се гаш на Ита лия и да ста не Ве ли ки). Впро чем ге не тич ни те 
изс лед ва ния се га по каз ват ви сок про цент в кръв та ни на тра кийс ки 
ге ни. То ва ка ра ня кои изс ле до ва те ли да отъж де ствя ват бъл га ри те с 
тра ки те. Има и ис то ри чес ки све де ния, че го ти и ге ти (тра кийс ко пле
ме) са ед но и съ що. Е, да ос та вим то ва на бъ де щи те уче ни. 

Ед на от пър ви те за да чи на кан Ас па рух би ла за щи та та на но ва та 
те ри то рия. Изг ра дил за щит ни съ о ръ же ния, ук ре пе ни ва ло ве, ко и то 
рес пек ти рат с раз ме ри те си и се га. Еди ни ят е дъ лъг 100 ки ло мет ра 
и се про сти ра от Ду нав до Чер но мо ре. Пред паз вал от ха за ри те на 
се вер. Бил ши рок 15 мет ра, дъл бок 4 мет ра а пръст та нат руп ва ли на 
но ви 4 мет ра ви со чи на ка то в нея за би ва ли ост ри ко ло ве. Сле ди те 
от не го мо гат да се ви дят и до днес. По доб но съ о ръ же ние из диг нал 
и на за пад сре щу ава ри те от Ис кър ския про лом до Ду нав. При род
ни пре пят ствия прег раж да ли пъ тя на на ше стве ни ци – Ду нав на се вер 
и Ста ра пла ни на на юг. За щи та та на про хо ди те Ас па рух въз ло жил 
на сла вян ски те пле ме на – съ юз ни ци, ка то ги раз по ло жил там сре щу 
евен ту ал но ви зан тийс ко на па де ние.

След ва ща та за да ча на вла де те ля би ла изг раж да не то на но ва та 
сто ли ца. За поч на ло стро и тел ство то на Плис ка по поз на та та сак

Кан Кубрат
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рал на схе ма. Външ ни ят ров бил с дъл бо чи на 12 мет ра сте на та от 
пръст още 12 мет ра и дър ве на сте на от го ре. Та къв бил го ле ми ят 
пра во ъ гъл ник с оби кол ка це ли 20 ки ло мет ра, спо со бен да за щи ти 
вът ре над 200 000 ду ши, за ед но с ко не те и дру ги те жи вот ни. Вто
ри ят за щи тен зид бил още порес пек ти ращ. Из диг нат на 10 мет ра 
от ка мък с ши ро чи на 2,5 мет ра, с го ле ми ку ли и ши ро ки пор ти. 
Тре ти ят пра во ъ гъл ник при ю тя вал дво ре ца, кул то ви те сгра ди и во
дох ра ни ли ще то. Има ло изг ра де ни и во до про вод за чи ста во да и 
ка на ли за ция за мръс на та от олов ни тръ би, как то и ба ни и отоп ли
тел на си сте ма, ко е то за вре ме то си е уди ви тел но. Це ли 1000 го ди
ни покъс но ев ро пейс ки те вла де те ли за поч ват гра деж на по доб ни 
съ о ръ же ния. То зи град бил раз ру шен след то ва от тур ци те. Ка мъ
ни те пол зва ли за на стил ка на пър ва та же ле зо път на ли ния и за на
пра ва та на стро и тел на вар. Но ос но ви те на сте ни те и на сгра ди те 
мо гат да се ви дят и до днес, а ар хе о ло зи те приз на ват, че са на пра
ви ли раз коп ки ед ва на 1–2 % от ця ло то про стран ство. 

Ас па рух за ги нал в бит ка на се вер и го нас ле дил си на му Тер вел. 
Как во сто рил той?

По мог нал на сва ле ния ви зан тийс ки им пе ра тор Юс ти ни ян II 
да си вър не ко ро на та. В над пис на спо ме на тия Ма дар ски кон ник е 
за пи са но и за опи та на Тер вел да вклю чи в то ва де ло чи чо си (брат 
на Ас па рух – Кубер, кой то съз дал т.н. Ку бе ро ва Бъл га рия на те ри
то ри я та на днеш на Ма ке до ния. Но он зи не по же лал, за що то не вяр

Плис ка – ос тан ки от кре по стна та сте на
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вал на „Но со от ря за ния“, как то на ри чат още то зи Юс ти ни ян. То ва 
ка ра уче ни те да счи тат, че те зи уни кал ни скал ни изоб ра же ния са 
от то ва вре ме и изоб ра зя ват кан Тер вел. Той об са дил с ар ми я та си 
Кон стан ти но пол и вър нал т ро на на им пе ра то ра, а в отп ла та бил 
про възг ла сен за ке сар рав но на це зар или цар. То ва не се би ло 
случ ва ло пре ди, чуж де нец да по лу чи та зи тит ла, не се слу чи ло и 
след то ва в ця ла та ви зан тийс ка ис то рия. Без пре це дент е и вли за не
то на бъл гар ски вла де тел в Кон стан ти но пол, а Тер вел имал шан са 
да го сто ри и след то ва по лу чил и пло до род на та об ласт За го ре, 
как то и мно го зла то и среб ро. Ви зан тийс ки ят „Сви дас Лек си кон“ 
сви де тел ства за то ва съ би тие: „Тер вел ту рил въз нак щи та си, кой
то но сел на вой на, и кам ши ка си, кой то упот ре бя вал при ез да. А 
им пе ра то рът на ре дил да ги зат ру пат със злат ни па ри, до ка то 
ги пок ри ли. Пос ле Тер вел за бил ко пи е то си в зе мя та. На ви со чи
на та и до края вър ху не го нат ру па ли мно го ко при не ни дре хи. 
На пъл ни ли съ що две ков че же та със злат ни и сре бър ни мо не ти и 
Тер вел ги раз да вал на вой ни ци те си, пръс кай ки с дяс на та си ръ ка 
зла то, а с ля ва та среб ро.“ 

Чи чо то на Тер вел – кан Ку бер, имал пра во да не вяр ва на Юс
ти ни ян Но со от ря за ния. За що то са мо след две го ди ни ви зан ти е цът 
не спа зил ми рът и пред при ел во ен ни дей ствия, за да вър не по да ре
ни те на Бъл га рия зе ми. Из не на да ни ят бъл гар ски вла де тел съб рал 
на бър зо ар мия и край Ан хи а ло (се га По мо рие) раз бил им пе ра то

Плис ка – ос тан ки от го ля ма та ба зи ли ка
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ра. Ка къв ли по да рък е обе ща вал на Тер вел, ко га то не до вол ни те 
вой ни ци пак го сва ли ли от тро на и от но во по тър сил по мощ от 
Бъл га рия? Но но ви ят им пе ра тор след от ря за ния нос го ли шил и 
от гла ва та му.

Кан Тер вел ос та нал в ис то ри я та и с дру го, попре стиж но (осо бе
но се га) проз ви ще – спа си те лят на Ев ро па. За що то ара би те но си те
ли на но ва та аг ре сив на ре ли гия и по ли ти ка тръг на ли от Ма ла Азия 
и с ус пех за поч на ли зав ла дя ва не то на Ев ро па. Не би ли ми на ли 100 
го ди ни от смърт та на про ро ка Мо ха мед – 622 год. и те зав ла де ли 
те ри то ри я та на днеш ни те Ис па ния, Пор ту га лия и част от Фран ция. 
Би ли пред по бе да и на об са де ния Кон стан ти но пол (днес Ис тан бул), 
а то зна че ло на стъп ва не в християнска Европа на два фрон та с 
ог ром на ве ро ят ност за ней ния разг ром. 

Но на 15 ав густ 718 го ди на кан Тер вел връх ле тял с во и ни те си и 
из бил 22хи ляд на ли, 32хи ляд на ли араб ска ар мия, спор но е. Но за
пом ни та зи да та и то зи кан ев ро пе е цо, за що то през след ва щи те се дем 
ве ка по доб на опас ност оттам не е има ло.

Как то обоб ще но ана ли зи ра Ни ко лай Го ле ма нов в поз на та та ни ис
то рия, от Ма ла Азия е има ло 3 го ле ми, опас ни за съд ба та на Ев ро па 
нах лу ва ния:

Император Юстиниян Носоотрязания дарява кан Тервел
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– на пер си е ца Ксеркс през пе ти век пре ди Хри ста, ко га то са мо с 
300 спар тан ци Ле о нид спъ ва за во е ва те ля. Все ки е слу шал за то зи 
ге рой. Има мно го про из ве де ния на из ку ство то, уве ко ве ча ва щи сла
ва та му.

– на ара би те от 711 год. спре ни от Тервел. Но кол ци на го зна ят? 
Не го ва та сла ва не е по пу ля ри зи ра на по до ба ва що.

– на тур ци те от 14–15 век. Ня ма ло кой да ги спре и те ус пе ли да 
изг ра дят тук Ос ман ска та им пе рия.

След Тер вел има ло още два ма ка на от слав ния род Ду ло – Кор ме
сий и Се вар. Уп рав ля вал то зи род, от ми тич ния кан Ти мо ти (има ло ли 
го е – ня ма ло ли го е?) през Куб рат и не го ва та Ста ра Ве ли ка Бъл га
рия, през Ас па рух, до вел бъл га ри те в то зи ге ог раф ски аре ал, до 753 
г. Пос ле за 50 го ди ни се сме ни ли 9 вла де те ли, но те не би ли ве че от 
то зи род.
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ЧАСТ 5

ХРИ СТИ Я НИ ЗИ РА НЕ ТО

След не ста бил на та власт в Бъл га рия, през 802 г. на тро на сед нал 
кан Крум. Ос та нал в ис то ри я та с две до пъл не ния към име то. Крум 
За ко но да те ля, ка то съ зи да тел, и Крум Страш ни, ка то во ин. Ста нал 
вла де тел и из вър шил де ло, ко е то Карл Ве ли ки (им пе ра тор на но ва та 
Све ще на Рим ска им пе рия) за поч нал, но не ус пял да до ве де до край. 
Ава ри те, нас лед ни ци на им пе ри я та на Ати ла, ве че над 150 го ди ни тор
мо зе ли Ев ро па. То га ва Крум ги уни що жил, ко е то си е де ло ев ро пейс ко. 
Пос ле об стой но про у чил греш ки те и сла бо сти те на авар ска та дър жа ва 
и, за да не го спо ле ти съ що то, из ко вал но ви за ко ни. За да обе ди ни раз
но род ния съ став на на ци я та въ вел общ ред и един но об лек ло. С ня кол
ко во ен ни по хо да уве ли чил те ри то ри я та и си гур ност та на стра на та. 

То ва разт ре во жи ло ви зан тийс кия им пе ра тор Ни ки фор. И той, на че ло 
на мощ на ар мия прев зел и разг ра бил бъл гар ска та сто ли ца та Плис ка. От
ка зал ви со ко мер но пред ло же ния му от Крум мир. Уни що жил по се ви те и 
до би тъ ка, опо жа рил всич ко и с бо га та пляч ка по ел на зад. Но Страш ни ят 
го ча кал и на не съл ед но от найго ле ми те по ра же ния на Ви зан тия. 

А пос ле об ко вал ка то сре бър на ча ша че ре па на уби тия им пе ра тор 
и вди гал назд ра ви ци с нея. Мал ко е стряс ка що, но лорд Бай рон си пи
ел пи ти е то с по доб на ча ша 1000 го ди ни покъс но. 

Кан Крум по беж да ва им пе ра тор Ни ки фор
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Бъл га рия по 
вре ме то на 
кан Крум

Но ко е то е стран но, по бе ди те лят пак по мо лил за мир, при то ва без 
пре тен ции и уни зи тел ни ус ло вия. Още постран но е, че по бе де ни те 
не го при е ли. В пос лед ва ли те но ви во ен ни кам па нии кан Крум зав зел 
мно го гра до ве и кре по сти, до сти гай ки до сто ли ца та Кон стан ти но пол. 
В лъж ли ви пре го во ри ви зан тий ци те се опи та ли да го уби ят. Ко е то 
да ло по вод за още спе че ле ни сра же ния и зав ла дя ва не на но ви те ри то
рии. В ре зул тат на това Бъл га рия ма щаб но уве ли чи ла зе мя та и на се
ле ни е то си, при до би вай ки ста тут на су пер си ла.

Крум се под гот вял да прев зе ме Кон стан ти но пол, но найвне зап но, 
на 14 ап рил 814 г. по чи нал. Убит ли бил, от ро вен ли, вът ре шен или 
вън шен за го вор би ло,... дру го ли...? Не се знае.

Кан Крум 
вди га  

назд ра ви ца  
с ча ша от 

че ре па  
на им пе ра

тор  
Ни ки фор
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След ва щи ят кан Омур таг склю чил 30го ди шен ми рен до го вор с им пе
ри я та. Стран но е, но бил спа зен. Не що по ве че, спа сил Ви зан тия. То ма 
Сла вя ни на се раз бун ту вал в 821 г. То ва пре рас на ло в го ля мо въ ста ние и 
след две го диш на об са да на сто ли ца та бил пред по бе да. Но до шъл Омур
таг и го раз бил. След ко е то, пак стран но, ни то прев зел гра да, ни то по ис
кал наг ра да – от тег лил се.

Мир ни ят пе ри од довел до подем в стро и тел ство то. От то га ва е 
из дъл ба ни ят на ка мен на ко ло на фи ло соф ски текст...“Чо век и доб ре 
да жи вее, уми ра и друг се раж да. Не ка ро де ни ят покъс но, ка то 
гле да то зи над пис, да си спом ня за оно го ва, кой то го е на пра вил. А 
име то на ар хон та е Омур таг, кан сю би ги. Не ка Бог да го удо стои 
да пре жи вее сто го ди ни.“... 

След ва кан Ма ла мир, пос ле кан Пре си ян, кой то уве ли чил те ри то
ри я та на Бъл га рия и тя стъ пи ла на три мо ре та и при до би ла ха рак те ра 
на им пе рия. 

Та ка ва я нас ле дил но вия кан Бо рис през 852 г. Ед на из точ на по го
вор ка гла си: „Ях нал ко ня мо жеш да зав ла дя ваш – но ях нал ко ня не 
мо жеш да уп рав ля ваш“. Вся ко раз ши ре ние съз да ва но ва външ на или 
вът реш на опас ност. Да си во ин не е лес но. Но да се гри жиш за ци ви ли
за ци он но то ни во на на ро да си и да го по ви ша ваш е потруд но. Да съз
да деш пред по став ки дър жа ва та и на ци я та да оце ле ят в оне зи раз мир ни 
вре ме на – то ва е найтруд но то. Изис кват се мно го по ве че ка че ства от 
вла де те ля. Ка че ства на мъ дър стра тег, до бър по ли тик и умел дип ло мат. 
Ка то та къв се изя вил кан Бо рис. Ка то во ин още в на ча ло то за гу бил ня
кол ко бит ки, но стран но – не за гу бил нито те ри то рия, нито пре стиж, 
да же се сбли жил с про тив ни ци те си. Дип ло ма ция! 

Той уме ел да си по ста вя ви со ки це ли, свър за ни не с на сто я ще то – 
то си би ло доб ро, а с бъ де ще то – то го без по ко я ло. То ва го мо гат са мо 
найспо соб ни те по ли ти ци.

По то ва вре ме в Ев ро па три им пе рии си по де ля ли мо гъ ще ство то. 
Хри сти ян ска Ви зан тия на юг, хри сти ян ска та Све ще на Рим ска (Франк
ска) им пе рия на се вер и нех ри сти ян ска Бъл га рия по сре да та. Бо рис 
оце ня вал стра те ги чес ки не из год на та за не го си ту а ция. При на ли чи е то 
на тол ко ва фун да мен тал на дру гост – ре ли ги оз но то раз ли чие – би ло въ
прос на вре ме, на па де ни е то от ед на или две стра ни. По вод ви на ги щял 
да се на ме ри. Бъл га рия би ла сил на, но мъд рост та на вла де те ля се про
я вя ва, ко га то не се на ла га да из пол зу ва си ла. То ва без по ко я ло бъл гар
ски я вла де тел. Цел та би ла яс на – да се хри сти я ни зи ра Бъл га рия, ка то 
га ран ци я та за су ве ре ни тет. Са мо с та ка ва но ва ле ги тим ност той мо жел 
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да по стиг не ав то ри тет и меж ду на
род но приз на ва не. А и във вът ре
шен план то ва би пос лу жи ло ка то 
спой ка за мно гоб рой но то и раз но
род но бъл гар ско на се ле ние. Ре ли
ги оз на та то ле рант ност де ля ла хо
ра та, да ва ла по вод за конф лик ти, а 
и що за ар мия е та зи, в ко я то все ки 
раз чи та на от де лен Бог за по бе да
та? Дото га ва в съ ста ва на на се ле
ни е то немал ка част би ли хри сти
я ни, ня кои вяр ва ли в Бог Танг ра, 
дру ги в Бог Пе рун.

Ре ша ва не то на то зи въ прос не 
би ло труд но. Па па та и пат ри ар хът 
във Ви зан тия с ра дост би ха при
вет ства ли по до бен бъл гар ски ход. 

Но точ но в то ва се кри е ла го
ля ма та опас ност. Хри сти ян ство то 
се про по вяд ва с кни ги, там вся ка ду ма е свя та. Но съ ще ству ва ща та 
то га ва дог ма ог ра ни ча ва ла све ще ни те ези ци са мо до три те – ев рейс
ки, гръц ки и ла тин ски. Са мо на тях мо же ло да се пи ше и про по вяд ва 
Све то то пи са ние. Обяс ня ва се с то ва, че та бе ла та с име то на Исус на 
кръ ста би ла на пи са на на те зи три ези ка и Бог чу вал и раз би рал са мо 
тях. Не че ня ма ло на ру ша ва не на то ва ре ли ги оз но та бу. Има ло, при 
то ва точ но по ту каш ни те зе ми. Тук гот ски ят епис коп Вул фи ла съз
дал но ва нем ска аз бу ка през IV в. (на ко я то покъс но пи ше Гьо те) и 
преписва Биб ли я та на нея. Пак тук Ни ки та Ре ме си ан ски пок ръ ства 
тра кийс ко то пле ме бе си, ка то съз да ва за цел та аз бу ка и пре веж да 
све ще ни те кни ги. За гу бе на та пос ле Библия Бесика, за ко я то се знае 
от дру ги из точ ни ци. Е, друг въ прос е, че ня кои изс ле до ва те ли счи тат, 
че го ти те са тра ки (пле ме то ге ти) и че бе си те са из ве стни и ка то „ве
си“. Ве сиго ти те или ве стго ти те, ко и то пос ле зав ла дя ват Рим.

Но вре ме на та се га би ли дру ги. Цър ква та ук реп на ла и здра во дър
жа ла юз ди те на дог ма та. В то ва се кри е ла опас ност та от про по ве ди те 
на друг език. Ако вяр ваш и не го раз би раш, то то ва е ле сен на чин за 
ма ни пу ла ция и аси ми ла ция. Ако вяр ваш и го раз би раш, по ло ви на та 
път за при об ща ва не то към на род ност тано си тел на ези ка е из ми нат. 
Тру дна ра бо та. Оказ ва ло се, че един стве ни ят на чин да се за па зи на ци

Све ти Цар Бо рис
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я та крие риск за еро зи ра не то и обез ли ча ва не то є. Точ но та ка пре ди 
се кон со ли ди ра ла Ви зан тийс ка та им пе рия. С вя ра и език. И об рат но
то – соб стве на та вя ра и език, съх ра ни ли ев рейс кия на род не за ви си мо 
от труд на та му ис то ри чес ка съд ба и лип са та на своя дър жа ва. Та зи 
би ла и ро ля та на дру ги те два све ще ни ези ка в дог ма та – да съх ра нят 
две те про ти во сто я щи си им пе рии – Из точ на та и За пад на та.

Ре ша ва не то на та ка ва за да ча изг леж да ло не въз мож но. Не и за Бо
рис. Стра те ги я та му би ла: за паз ва не на не за ви си ма та и един на 
бъл гар ска дър жа ва, чрез:

– съз да ва не на бъл гар ска аз бу ка;
– приз на ва не на бъл гар ския език за све щен, за да мо же да се пре ве

де и про по вяд ва Све то то пи са ние на не го; 
– хри сти я ни зи ра не на Бъл га рия;
– приз на ва не на не за ви си ма бъл гар ска цър ква. 
Вся ка от че ти ри те точки в то зи план би ла послож на и не въз мож

на за из пъл не ние от пред ход на та. То ва оз на ча ва ло приз на ва не то на 
нов вла сто ви цен тър в про ти во ре чие с чуж ди те ин те ре си. На ру ше ни
те ин те ре си во де ли до раз до ри и вой ни, до про ли ва не на мно го кръв. 

Бо рис се тер за ел от въ про си. Как ва пого ля ма ерес от то ва да ка
жеш, че Бог чу ва и отк лик ва на мо лит ви на сла вян ски език? Но ва 
власт без кръв – как ста ва то ва?

Тук про ли чал изк лю чи тел ни ят по ли тик и дип ло мат. За поч нал тър
пе ли во, без из ли шен шум да осъ ще ствя ва пла на си. Тай но се свър зал 
с бле стя що об ра зо ва ни те и под гот ве ни бра тя Ки рил и Ме то дий от 
Со лун и през 855 г. те съз да ват но ва сла вян ска аз бу ка. Как ина че да 
си обяс ним под бу ди те и сми съ ла за по до бен ко ло са лен труд. Офи ци
ал но аз бу ка та не би ла пот реб на ни ко му то га ва. То ва де ло би ло до ри 
опас но, за що то про ти во ре ча ло на ин те ре си те на ви зан тийс ка та цър
ква и дър жа ва. То зи риск бил по ет от два ма та бра тя са мо при на ли чи
е то на ясен пот ре би тел на бук ви те. При то ва с до ста тъч ни ре сур си да 
обез пе чи ог ра мо тя ва не, пре пи си и раз про стра не ние на но ва та аз бу
ка. А и до ста тъч но мо гъщ да бра ни и бра тя та и кни ги те при нуж да.

Де ло то изис ква ло аз бу ка та да се съз да де из вън Бъл га рия. То ва ста
на ло и та ка ед на та цел се из пъл ни ла без конф ликт. Бе зо пас ност та 
на ла га ла и друг да я по ис ка. Бо рис тър пе ливо из чак вал (да ли са мо е 
ча кал?). В ре зул тат, след 7 го ди ни, друг вла де тел (на но во съз да де но
то кня же ство Ве ли ко мо ра вия в днеш на Сло вакия и Че хия) по ис кал от 
Ви зан тия про по вед ни ци на сла вян ски език, за да не ут ра ли зи ра нем
ско то вли я ние. Ако Бо рис го бе по ис кал, всич ко щя ло да се разк рие и 
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вой на та ста ва ла не из беж на. Ви зан тия отк лик на ла мо мен тал но, за що
то то ва да ва ло въз мож ност за но ва зо на на вли я ние зад бъл гар ски те 
зе ми. Дог ма та би ла на ру ше на. Све ще ни те кни ги би ли пре ве де ни от 
два ма та бра тя и бла гос ло ве ни от пат ри ар ха, та да же и от им пе ра то ра, 
из вън ка но на. То ва ре а ли зи ра ло вто ра та му цел.

То га ва Бо рис изя вил же ла ние да се пок ръ сти. Но по каз но се ко ле
ба ел, коя от две те цър кви да из бе ре. 

Меж ду как во тол ко ва из би рал?
Католическатацърква(зна чи „все лен ска“) про по вяд ва на ла тин

ски. Счи та, че Све ти ят дух про из ти ча от Отец и Син. Па па та е над свет
ска та власт. Приз на ва чи сти ли ще то пре ди Ада или Рая. 

Православнатацърква(зна чи „ис тин ска“) про по вяд ва на гръц
ки. Счи та, че Свe ти ят дух про из ти ча са мо от Отец. Им пе ра то рът наз
на ча ва пат ри ар ха. Не приз на ва чи сти ли ще то и счи та, че са мо зем ни те 
де ла мо гат да из пра тят чо век в Ада или Рая.

Ед ва ли ко ле ба ни я та на Бо рис са би ли точ но за те зи тън ки раз ли ки. 
Но той из пол зва же ла ни е то на вся ка от две те цър кви да по лу чи та къв 
апе ти тен по да рък ка то то га ваш на сил на Бъл га рия, ла ви ра и вме сто аг
ре сия, по сти га съ рев но ва ние и от стъп ки.

Пок ръ ства не то ста ва през 867 г., но та зи дип ло ма ти чес ка иг ра 
про дъл жа ва и след то ва до приз на ва не то на ези ка и кни ги те за све
ще ни. Пър во в Рим, през 869 г. на про ве де ния Ос ми все лен ски съ бор 
в Кон стан ти но пол, бъл гар ска та цър ква е обя ве на за не за ви си ма 
и от ка то ли чес ка та, и от пра вос лав на та цър ква. Та ка ста на ла рав но
стой на на тях. Изпълнил се пла нът на приз на тия ве че за цар Бо рис, 
ка то се ре а ли зи ра ли тре та та и чет вър та та цели. 

То ва в Ев ро па не се пов та ря чак до 15ти век, до пре во да на Биб ли
я та на нем ски. Раж да се про те стант ство то, но и страш ни ят конф ликт 
с ка то ли циз ма, кой то взе ма мно го жер тви.

Но де ло то на бъл гар ския вла де тел не спря ло дотук. То изис ква ло 
прак ти ку ва не на но ва та вя ра от на се ле ни е то, а то ва оз на ча ва:

– по стро я ва не то на по не 10 хи ля ди цър кви – го ля ма би ла Бъл га
рия то га ва;

– ог ра мо тя ва не то и обу че ни е то на све ще ни ци, по не 10 хи ля ди; 
– ръ чен пре пис на ог ро мен брой кни ги, по не 20 хи ля ди (то ест об

ра бот ва не то на над 10 ми ли о на аг неш ки ко жи). Не е ше га ра бо та!
Как ста на ло то ва? По то ва вре ме око ло 200 от уче ни ци те на Ки

рил и Ме то дий би ли изпратени в зат во ра от но вия вла де тел на Мо ра
вия. Три ма с бъл гар ски про из ход по ис ка не на Бо рис би ли из пра те ни в 
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Бъл га рия – Кли мент, На ум и Ан
ге ла ри. С тях на по мощ по ло жил 
на ча ло то, ка то съз дал две мощ ни 
шко ли за обу че ние на ду хов ни ци 
и пре пис на бо гос лу жеб ни те кни
ги. 

Там оп ро сти ли и съз да де на та 
от Ки рил и Ме то дий сла вян ска 
аз бу ка гла го ли ца. За ме ни ли я с 
полес ни сим во ли и то ва е но ва
та бъл гар ска аз бу ка ки ри ли
ца. На нея се га в све та пи шат 40 
на ро да с общо над 300 ми ли о на 
ду ши. Тя е на чет вър то мя сто 
след ла тин ска та, ки тайс ка та и 
араб ска та аз бу ки.

То ва е ос но ва та за съз да ва
не то след то ва и на сла вян ски те 
цър квисе стри, как то и на но ва та 

сла вян ска ци ви ли за ция. 
За да га ран ти ра ус пе ха на сво е то де ло, цар Бо рис из пра тил мал кия 

си син Симеон да се готви за мо нах през 866 г., за да го направи гла ва 
на не за ви си ма та бъл гар ска цър ква. 

И найне о чак ва но през 869 г. сам се от тег лил от власт та, като 
я прех вър лил на си на си Вла ди мир Ра са те. Та ко ва дей ствие след 
то ва в на ша та ис то рия ня ма!? Но но ви ят вла де тел не про дъл жил 
по ли ти ка та на ба ща си. То ва по ро ди ло опас ност. Ця ло то ко ло сал но 

де ло мо же ло да се сру ти. То га ва 
Бо рис зах вър лил ра со то и сва лил 
от тро на си на си. Ор га ни зи рал и 
про вел Цър ко вен съ бор през 893 
г. На не го се взе ли три важ ни ре
ше ния:

– за цар бил из диг нат Си ме
он; 

– за но ва сто ли ца бил изб ран 
Прес лав;

– но ви ят език и но ва та пис ме
ност би ли ка но ни зи ра ни.

Св. св. Ки рил и Ме то дий

Св. св. Ки рил и Ме то дий  
и уче ни ците им
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И Бо рис пак се от тег лил в ма на стир. Та ки ва би ли де ла та на то зи ве лик 
цар. Та ка спа сил Бъл га рия то га ва, а и покъс но, ко га то е гу би ла не за
ви си мост та си. Са мо вя ра та и ези кът са съх ра ни ли бъл гар ския на род от 
аси ми ла ция. Не на праз но Бо рис, бра тя та Ки рил и Ме то дий и тех ни те уче
ни ци, осъ ще стви ли то ва де ло, са обя ве ни и по чи та ни ка то свет ци.

Кол ци на се гаш ни по ли ти ци би ха има ли мъд рост та, сме лост та и 
пос ле до ва тел ност та та ка да пла ни рат, осъ ще ствя ват и от сто я ват дъл
гос роч ни ин те ре си?

Аз бу ка та 
гла го ли ца

Аз бу ка та 
ки ри ли ца



40

ЧАСТ 6

ЗЛАТ НИ ЯТ ВЕК

Си ме он ста нал цар, за да про дъл жи по пъ тя на бе ля зан от ба ща 
му. Ед на от пър ви те за да чи, с ко и то се за ел, би ла да ос во бо ди бъл
гар ски те цър кви от гръц ки те све ще ни ци без на си лие и го не ния. То ва 
не ха ре са ло на Ви зан тия и от вет ни те дей ствия не за къс не ли. Те би ли 
в ико но ми чес ка та, а не в ду хов на та сфе ра. Яв но про из вод стве ни те 
въз мож но сти на Бъл га рия при тес ня ва ли им пе ри я та и, за да зат руд нят 
бъл гар ски те тър гов ци, византийците пре ме сти ли мя сто то за тър го
вия с бъл гар ски сто ки от Кон стан ти но пол в Со лун.

И още в на ча ло то се на ло жи ло Си ме он да во ю ва. Но ви ят цар 
пред при ел пър ва та тър гов ска вой на в Ев ро па (кул ту ра та би ла важ
на, но без биз нес не мо же). По бе дил и взел 120 хи ля ди плен ни ци. 
То ва на ка ра ло Ви зан тия да на сър чи ма джа ри те с по да ръ ци и ко ра би 
за пре ми на ва не на Ду нав и те на пад на ли Бъл га рия от се вер. Пляч ко
са ли се вер на та част на стра на та и на свой ред взе ли плен ни ци, ко и
то про да ли на Ви зан тия. Си ме он пък под ку пил пе че не ги те. Уда ри ли 
за ед но ма джа ри те от се вер и от юг и ги по бе ди ли. Те от стъ пи ли и се 
за се ли ли в днеш ни те си зе ми в Ун га рия. По бе ди ли ят цар се обър нал 

Карта на 
България при 
цар Си ме он 

Ве ли ки
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пак към Ви зан тия, по стиг нал но ва го ля ма по
бе да и склю чил ми рен до го вор. Ми рът дал 
вре ме за съ зи да ние. Бъл гар ски ят вла де тел 
се за ел с ам би ци оз на та за да ча да на пра ви 
но ва та сто ли ца, как то се га го на ри
ча ме „Град – кул тур на сто ли ца на 
Ев ро па“, а то га ва – про сто съ пер
ник на Кон стан ти но пол. И пос лед вал 
не би вал раз цвет на из ку ства, за на я ти и 
ду хо вен прог рес. 

Пре дим ство то да се тво ри и пре веж
да на соб ствен език да ло пло до ве. То ва 
сти му ли ра ло твор ци те, за що то твор че ство то им до сти га ло до по
ши рок кръг от на се ле ни е то, а не се зат ва ря ло в ин те лек ту ал ния 
елит. Съз да де на би ла ог ром на биб ли о те ка. 

Още погран ди оз но е то ва де ло на фо на на тогавашна Ев ро па, къ
де то се пи ше са мо на ла тин ски и в про дъл же ние на це ли 1000 години, 
до към 14ти век, има твор чес ки за стой. Сът во ре но то в тия 17 го ди ни 
на ре че ни пос ле „Зла тен век“ по ло жи ло ос но ви те на но ва та сла вян ска 
ци ви ли за ция, ко я то след то ва ро ди ла све тов ни твор ци и ин те лек ту ал
ци с без це нен при нос за ду хов но то раз ви тие на чо ве че ство то. Бла го
да ре ние на но ва та аз бу ка бъл гар ска та ли те ра ту ра, още то га ва, пър ва  
в Ев ро па, въ веж да раз го вор ния език в твор че ство то.

Но вре ме на та то га ва би ли дру ги и ми рът бил са мо крат ка въз мож
ност за изя ва на сил ни те и мъд ри вла де те ли. То га ваш на Бъл га рия 
поч ти би ла ли ши ла Ви зан тия от те ри то рия в Ев ро па. А ко га то след 
смя на на им пе ра то ра в 912 г. Си ме он пред ло жил под но вя ва не на мир
ния до го вор и то ва не ста на ло, по во дът за конф ликт бил на ли це. 

Бъл гар ски ят цар се от пра вил към Кон стан ти но пол и ми рът бил 
склю чен без бой, но след то ва „по ви зан тийс ки“ – ану ли ран. 

Во ен на та разв ръз ка не за къс ня ла. На 20ти ав густ 917 г. в ге не
рал но сра же ние край Ахе лой, на чер но мор ския бряг, Си ме он сра зил 
ро мейс ка та ар мия. След то ва прев зе мал гра до ве и кре по сти, сти гай ки 
чак до Пе ло по нес. Но и той, как то пре ди вре ме кан Крум, гот вей ки 
се да прев зе ме сто ли ца та Кон стан ти но пол, по чи нал вне зап но на 27 
май 927 г. От ро вен ли бил, убит ли, за го вор ли би ло или ес те стве на 
смърт – не се знае. 

Цар Си ме он при ба вил към име то си ед на меч та на от все ки вла
де тел ду мич ка. Ос та нал в ис то ри я та ка то цар Си ме он Ве ли ки. То

Ма кетвъз
ста нов ка на  

Злат на та 
цър ква в 
Прес лав
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ва без спор но е по ве че от вся ка тит ла или па мет ник. Дъл жи се как то 
на де ла та му ка то войн и за щит ник на го ля ма та бъл гар ска дър жа
ва, пър во сте пен на ев ро пейс ка си ла то га ва, та ка и на мир ния пе ри од. 
Ду хов ни ят по дем и ма те ри ал ни те му из ме ре ния, пре об ра зу ва не то на 
поз на то то и отк ри ва не то на но ви хо ри зон ти са найточ ни кри те рии 
за го ле мия вла де тел. Нена праз но ос та на ли те в ис то ри я та с тит ла та 
велики не са мно го, а де ла та им го ле ми. При ме ри:

– Алек сан дър Ве ли ки, уп рав ля вал 336 г. – 323 г. пре ди Хри ста, 
зав зел поз на тия то га ва свят и раз про стра нил но ви те кул тур ни до сти

Цар Си ме он Ве ли ки 
пред Кон стан ти но пол

Цар Си ме он Ве ли ки
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же ния в не го. Твър ди се, че в тра кийс ко то про ри ца ли ще на Пер пе ри
кон разб рал за та зи си ми сия.

– Кон стан тин Ве ли ки пре у стро ил Рим ска та Им пе рия, ка то офи ци
ал но въ вел хри сти ян ство то през 313 г., пре у стро ил Ви зан ти он в нов 
град, на ре чен пос ле на не го – Кон стан ти но пол, просъществувал це ли 
1000 го ди ни. Но лю бим град му бил Сер ди ка (днеш на та сто ли ца на 
Бъл га рия – Со фия). Твър дят, че че сто каз вал „Сер ди ка е мо ят Рим“, 
и смя тал да пре ме сти сто ли ца та там. 

– Те о до сий Ве ли ки уп рав ля ва Рим ска та им пе рия (379 г. – 395 г.), 
ка то я раз де ля меж ду си но ве те си на За пад на им пе рия – със сто ли ца 
Рим и Из точ на им пе рия, на ре че на по къс но от ис то ри ци те Ви зан тия – 
със сто ли ца Кон стан ти но пол. Пър ва та би ла уни що же на от ос тгот ския 
вожд Одо а кър през 476 г., вто ра та про съ ще ству ва ла още 1000 го ди ни 
пре ди тур ци те да я уни що жат.

– Те о до рих Ве ли ки (493 г. – 526 г.) тръг нал от се гаш на та те ри
то рия на Се вер на Бъл га рия, прев зел Ита лия и е приз нат за крал на 
го ти те, след ка то раз бил Одо а кър през 493 г.

– Юс ти ни ян Ве ли ки (527 г. – 565 г.) про ме нил Из точ на та Рим
ска им пе рия, ка то дър жа ва ре ли гия и об ще ство, по ло жил ос но ви те на 
Ран нос ред но ве ков на та Ви зан тия.

– Карл Ве ли ки (800 г. – 814 г.) ос но ва тел и вла де тел на Све ще на
та Рим ска Им пе рия, съз да тел на гер ман ска та и френ ска та мо нар хии, 
как то и на ос но ви те на ев ро пейс ка та иден тич ност.

– Цар Си ме он Ве ли ки, уп рав ля вал Бъл га рия от 893 г. до 927 г., с 
де ла та си за е ма до стой но мя сто сред тях – ве ли ки те. 

Нас ле дил го цар Пе тър, кой то бил на тро на це ли 42 го ди ни и е 
найдъл го лет ни ят бъл гар ски вла де тел. То ва за бъл гар ска та ис то рия 
(а и за све тов на та) си е ця ло чу до, но още 
почуд но е, че то ва са би ли го ди ни на мир, а 
на всич ко от го ре и с нис ки да нъ ци. 

По това време им пе ра тор на Византия бил 
Ни ки фор Фо ка. Ре шил да на пад не Бъл га рия, 
вдиг нал ар ми я та и тръг нал. Прев зел ня кол ко 
близ ки до гра ни ца та кре по сти, но ин фор ма
ци я та за бъл гар ски те во ен ни въз мож но сти 
възк ре си ла спо ме ни отпре ди 50 год. за бит
ка та при Ахе лой, а и от попре ди, ко га то от 
че ре па на не го вия съ и мен ник – им пе ра тор, Цар Пе тър
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кан Крум си пи ел ви но то. Во ен ни те ам би ции 
на но вия Ни ки фор ох лад не ли. Но с гла ва на 
ра ме не те той найбез  слав  но по тег лил об рат
но за ра дост на вой ни ци те и во ен но на чал ни
ци те си. От ка зал се, но пос ле дал на рус  кия 
княз Све тос лав 100 хи ля ди злат ни мо не ти, за 
да на пад не Бъл га рия от се вер. И кня зът си 
от ра бо тил наг ра да та, ка то на че ло на 60хи
ляд на рус ка ар мия, без да се бро ят на ем ни
ци те раз бил двой но помал ка та и на бър зо 
съб ра на бъл гар ска войс ка.Та ка свър шил не 
са мо мир ни ят пе ри од за Бъл га рия. То ва би ло 
на ча ло то на за ле за на бъл гар ска та сла ва. 

По сте пен но Све тос лав зав ла дя вал но ви ча сти от бъл гар ска та 
те ри то рия, не за ви си мо от мол би те на соб стве на та си май ка – кня
ги ня Ол га. За нея се пред по ла га, че е с бъл гар ски про из ход. Тя 
изиг ра ла ос нов на ро ля за хри сти я ни зи ра не то на то га ваш на та дър
жа ва – Ки ев ска Рус, и е ка но ни зи ра на за све ти ца от пра вос лав на
та цър ква. 

Но мол би те на свя та та же на не би ли чу ти, тя се спо ми на ла, а си нът 
є прев зел бъл гар ска та сто ли ца и разг ра бил как во то мо гъл. Ха ре са ло 
му да жи вее тук, ре шил да се ус та но ви за по сто ян но и, как то сви де
тел стват ста ри те хро ни сти, „мно го без чин ствал и мно го кръв про лял“. 
Са мо след прев зе ма не то на един град (се гаш ния Плов див) же сто ко на
бу чил на ко ло ве 20 хи ля ди пле не ни. Ам би ци и те му не спре ли дотук, 
ре шил да прев зе ме и сто ли ца та на Ви зан тия – Кон стан ти но пол. Но им
пе ра то рът избрал да пре не се бит ка та тук и пред при ел во е нен по ход. 
По бе дил в пос лед ва ла та бит ка ру си те и прев зел бъл гар ска та сто ли ца. 

Пос ле в но во сра же ние прев зел кре пост та 
Дръ стър (се га Си ли стра), къ де то се бил ук
ре пил Све тос лав и го про го нил в пре диш ни
те му зе ми на се вер. Се га вла де те ли на по
го ля ма та част от зе ми те на Бъл га рия би ли 
ро ме и те.

Са мо в за пад на та част на то га ваш на та дър
жа ва та ос та на ла не за ви си ма и сво бод на зо
на,  къ де то под ръ ко вод ство то на Цар Са му ил 
бъл га ри те се кон со ли ди ра ли и впоследствие 
спе че ли ли не ед на бит ка. 

Св. Кня ги ня Ол га

Цар Са му ил
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По сте пен но раз ши ри ли бъл гар ска та те ри то рия на се вер, пос ле и 
от въд Ду нав, ка то стес ня ва ли зав ла дя но то от Ви зан тия. 

Но в 1014 год. за гу би ли важ но сра же ние. По бе дил то га ваш ния ви
зан тийс ки им пе ра тор – Ва си лий Вто ри, кой то пле нил и ос ле пил над 
15 хи ля ди бъл гар ски вой ни ци. На все ки 100 слеп ци ос та вил по един с 
ед но око да ги во ди и ги от пра тил. Та ка ос та нал в ис то ри я та с проз ви
ще то Българоубиец. Не из дър жал бъл гар ски ят цар, виж дай ки ос ле
пе ни те си вой ни ци с увис на ли без по мощ но сил ни ръ це. Пръс на ло му 
се сър це то и ум рял... Уми ра ла и не за ви си ма та бъл гар ска дър жа ва. 

Са му ил бил нас ле ден от си на си цар Гав рилРа до мир, а след не
го власт та взел пле мен ни кът му цар ИванВла дис лав. Има ло още 
сра же ния, но по сте пен но Бъл га рия за гу би ла на ци о нал на та си не
за ви си мост, не за го ди на или две, а за це ли 200 го ди ни... През то зи 
пе ри од има ло въ ста ния, но без ус пех...

Бъл га рия при 
цар Са му ил
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ЧАСТ 7

ВТО РАТА БЪЛ ГАР СКА ДЪР ЖА ВА 

Как би ла въз ста но ве на дър жав на та не за ви си мост? 
На 26 ок томв ри 1185 г. два ма бра тя – Пе тър и Асен, по стро и ли 

в град Тър но во цър ква та „Све ти Ди ми тър“. По ка ни ли три ма ви зан
тийс ки епис ко пи за ос ве ща ва не то. По вре ме на це ре мо ни я та хората 
за поч на ли да ви кат ви со ко, че Бог ис ка не за ви си ма Бъл га рия. С оръ
жие при ну ди ли три ма та епис ко пи да въз диг нат един све ще ник – Ва
си лий за бъл гар ски ар хи е пис коп. Той вед на га из пол звал пра во то си 
да ко ро ня са еди ния брат Пе тър за цар. Та ка ка но нът бил спа зен и 
Бъл га рия ве че има ла нов дър жа вен и цър ко вен гла ва. Те зи дей ствия 
яв но би ли доб ре пре мис ле ни и ор га ни зи ра ни. Про възг ла ся ва не то на 
цар озна чавало не за ви си ма Бъл га рия, а не са мо въ ста ние или не до
вол ство. За своя сто ли ца братята оп ре де ли ли Тър но во. 

Ка то се за мис лим, зад всич ко то ва, до ве ло до въз раж да не то на дър
жав ност та, ка то ос но ва ние и въз мож ност за ре а ли за ция стои де ло то 
на стра те га Бо рис.

То ва оба че про ти во ре ча ло на ин те ре са на Ви зан тия и пред по ла га
ло вой на. Тя не за къс ня ла.

Пър ва та бит ка бра тя та спе че ли ли. При об щи ли те ри то ри я та меж ду 
Ста ра пла ни на и Ду нав. Вто ра та бла го ра зум но не при е ли, от тег ли ли 
се от но ва та сто ли ца и по тър си ли по мощ от ку ма ни те. С тях спе че ли
ли още бит ки и нав лез ли на юг в Тра кия. Ви зан тия не се при ми ря ва ла 

Въ ста нието  
на Асен и  

Пе тър
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с бъл гар ска та не за ви си мост и пред при е ла 
още две во ен ни кам па нии. В пър ва та не се 
стиг на ло до бит ка – за поч на ли пре го во ри. 
Във вто ра та би ли раз би ти. Бра тя та по бе ди
ли в още ня кол ко сра же ния, но през 1197 г. 
еди ният  от тях – Асен, бил убит. Мал ко по
къс но – и дру гият. Бъл гар ска ръ ка сто ри ла 
то ва. Ед ни ис то ри ци пред по ла гат, че е дви
же на от Ви зан тия, дру ги от ку ма ни те. Мо же 
да са пра ви и ед ни те и дру ги те. 

Та ка на тро на през 1197 г. сед нал най
мал ки ят тре ти брат. Каз вал се Йо ан, но ос та нал в ис то ри я та ка то цар 
Ка ло ян (от гръц ки – ху ба ви ят Йо ан). За да из бег не вът ре шен конф
ликт, взел за же на ку ман ка. Пос ле прев зел ня кол ко важ ни кре по сти 
и при съ е ди нил към Бъл га рия но ви те ри то рии, по беж да вай ки в бит ки 
ви зан тий ци и ма джа ри. 

По то ва вре ме за поч нал Четвърти ят кръ сто но сен по ход. Но, яв но, 
па па Ино кен тий III пред по чел да уре ди въ про са с две те хри сти ян ски 
цър кви, за що то во и ни текръ сто нос ци вме сто Бо жи гроб прев зе ли 
Кон стан ти но пол. Та ка на мя сто то на Ви зан тийс ка та им пе рия се по я
ви ла но ва та Ла тин ска  им пе рия.

Цар Ка ло ян бил приз нат от то зи па па, по лу чил от не го ко ро на, скип
тър и зна ме. Опи тал да склю чи мир с но вия им пе ра тор – граф Бал ду ин 
Флан дер ски. За из не на да от го во рът бил не са мо от ри ца те лен, но и през
ри те лен и оби ден. Го ля ма греш ка. Пос лед ва ло то гран ди оз но сра же ние. 
Бал ду ин за гу бил, бил пле нен и зат во рен в тър нов ска та кре пост. 

И досе га ед на от ку ли те там се на ри ча „Бал ду и но ва“. 
Пос ле, спо ред ед на ле ген да, лан си ра на за пър ви път през 1241 г. 

от мо на хахро нист Ал бе рик, бил убит за ра ди флирт с ца ри ца таку
ман ка. Въз мож но е, ма кар мно го да на пом ня на биб лейс кия раз каз за 
Йо сиф и же на та на Пен теф рий. По я ви ла се пос ле и пе сен: „о, бе зум
на ти ца ри це мла да, срам за це лий бъл гар ски на род...“ Но е ре зо нен 
и въ про сът: – А да ли не се е под гот вял нов за го вор? И пре ди и след 
то ва ги е има ло. Ка ло ян взел за же на ку ман ка та Цел гу ба и я на пра вил 
ца ри ца с хри сти ян ско то име Ма рия точ но с та зи цел, да пре дотв ра ти 
за го во ри на ку ма ни те. Съ дей ки по слу чи ло то се след то ва, то зи му 
опит не дал очак ва ния ре зул тат.

Цар Ка ло ян про дъл жил во ен на та кам па ния ус пеш но, прев зел още 
мно го гра до ве и кре по сти. Но пре ди да прев зе ме Со лун на 26 ок томв

Цар Ка ло ян 



48

Цар Калоян побеждава Балдуин Фландерски

ри 1207 г. през нощ та бил про бо ден с ко пие. На дру гия ден по чи нал 
в мъ ки. Об са де ни те со лун ци пус на ли ле ген да та, че то ва е де ло на 
Све ти Ди ми тър Со лун ски, пок ро ви тел на гра да. Дру га ле ген да твър
ди, че све тията го про ни зал ка то от мъ ще ние за смърт та на пос лед ния 
нас лед ник на Ме ро вин ги те – граф Бал ду ин Флан дер ски.

А то ва си би ло пак за го вор на ку ма ни те, ко и то бър зо на пус на ли 
об са да та и се вър на ли в сто ли ца та Тър но во, за да ов ла де ят сво бод ния 
трон. Как во пред при е ли? Да сед не ку ма нин на тро на ни то сме е ли, ни
то има ло как по за кон. Тряб ва ла им ма ри о нет ка. Нас лед ни ци те на бра
тя таца ре из бя га ли. Цар Ка ло ян имал три ма пле мен ни ци от се стри те 
си. Два ма та му би ли вер ни, тре ти ят, кой то бил не дъ гав – не. Ку ма ни
те не го ов ла сти ли, ка то ца ри ца та без мно го мо мин ски свян го взе ла 
за мъж. За кон на ра бо та. То зи цар – Бо рил – не бил бле стящ дип ло мат, 
още помал ко во ин. В ре зул тат Бъл га рия за гу би ла мно го зе ми. Но та
ка се оце ня ва сла ва та в сравнение с пе ри о ди те, ко га то я ня ма. 

То ва не мо же ло да про дъл жи дъл го и през 1218 г. тро на зав зел си нът 
на попре диш ния цар Асен с име то Цар Иван Асен II. За 12 го ди ни той 
вър нал бъл гар ска та сла ва. С мъд ра по ли ти ка съз дал вът ре шен мир в дър
жа ва та. С дип ло ма ция и мир ни до го во ри – вън шен мир. Но един от те зи 
мир ни до го во ри бил на ру шен от им пе ра то ра на Епир – Тео дор Ком нин. В 
пос лед ва ла та бит ка при Кло кот ни ца през 1230 г. бъл гар ски ят цар из пол
звал за зна ме на бо ден на ко пие нес па зе ния до го вор. По бе дил и пле нил 
им пе ра то ра, но по стъ пил не ха рак тер но мъд ро за оне зи вре ме на. Без да 
тър си от мъ ще ние за про ля та та кръв, пус нал плен ни ци те. 

По то ва вре ме, ос вен Бъл гар ска та, на Бал ка ни те има ло още две 
им пе рии – Ла тин ска та и нас лед нич ка та на Ви зан тия – Ни кейс ка та. 

Бал ду и но ва та ку ла
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Два ма та Ива нов ци – Иван 
Асен II и Йо ан Ва та ци (им
пе ра тор на Ни кея) ре ши ли 
да прев зе мат Кон стан ти но
пол. Отб ра ня вал гра да то
га ва тре ти Иван – тъстът на 
ла тин ския им пе ра тор Бал
ду ин II. Ре че но – сто ре но. 
С две ар мии об са ди ли гра
да и на всич ки би ло яс но, че 
бър зо ще го прев зе мат. Но 
два ма та съ и мен ни ци би ли 
мъд ри. Пог лед на ли от въд 
по бе да та и сла ва та и се до се ти ли, че проб ле мът ще се яви след то ва. 
По бе да та щя ла да пре рас не в конф ликт меж ду тях след вре ме. Но ви 
кръ во про ли тия с не си гу рен край – ко му би ло из год но?... Не на праз
но, ед на из точ на по го вор ка пра ви раз ли ка меж ду ум ния и мъд рия. 
Ум ният мо же да раз ре ши все ки проб лем – мъд рият не до пус ка по я
ва та на проб лем. Без да прев зе мат гра да все ки по ел по своя път.

Ка къв бил пъ тят на бъл гар ския цар? Влю бил се. И то в дъ ще ря та 
на пле не ния пре ди то ва не гов враг – Тео дор Ком нин (де то не спа зил до
го во ра). Ни що, че бил на 40 го ди ни, а мо ми че то са мо на 16. На пра вил 
ца ри ца но ва та си лю бов – мла да та Ири на. Жи вял с нея ща стли во. 

Мир и раз цвет ца рял и в дър жа ва та. Сдо бил се ца рят с три но ви де
ца, но да ли от пре у мо ра, да ли от дру го – са мо след 5 го ди ни по чи нал. 
И то га ва ста на ло яс но, че лю бов та над де ля ла над мъд рост та, тол ко ва 
ха рак тер на точ но за то зи цар. Ка къв бил проб ле мът? Пре дим ство
то на обик но ве ния чо век е, 
че мо же да след ва лю бов та 
си, да се же ни ко га то и за 
ко го то же лае. Но с вла де те
ли те не е та ка. Дър жав ни те 
ин те ре си са повис ши. Те се 
от на сят не са мо за от дел на
та лич ност, ма кар и с власт, 
а засягат всич ки дру ги хо ра. 
За то ва се дя щи те на трон ня
мат пра во на свое ща стие. 
Тряб ва да го жер тват, не за

Цар Иван Асен II по беж да ва  
им пе ра тор Те о дор Ком нин 

Цар Иван Асен II и царица Ирина 
(възстановка във Велико Търново)
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ви си мо от лич ни те си чув ства, за що то за ло гът е го лям – бъ де ще то на 
стра на та. Та ка ста на ло и то га ва. Пос лед ва ли раз при и пре тен ции за 
тро на меж ду нас лед ни ци те от те зи бра ко ве. Мно го цар стви е то отс
ла би ло Бъл га рия. Меж ду на род ни те от но ше ния то га ва не до пус ка ли 
то ле ранс към сла бост та. Съ сед ни те вла де те ли зав ла де ли зе ми те на 
го ля ма та пре ди дър жа ва. И Бъл га рия ос та на ла са мо с ед на чет върт от 
пре диш на та си те ри то рия. Но и тя пос ле би ла разпар че то са на меж ду 
пре тен ден ти те на 5 ча сти. До бър по вод за по у ка и оцен ка на ми на ла
та сла ва. 

Бъл га рия при 
Иван Асен II
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ЧАСТ 8

ИВАЙ ЛО 

След сре да та на 12ти век об ста нов ка та в бъл гар ски те зе ми би ла 
на прег на та и не яс на. Пе ти ма пре тен ден ти за тро на, инт ри ги и не ста
бил ност. Част от бо ля ри те обя ви ли в Тър но во за цар един от тях – Кон
стан тин Тих. Преди бил вла де тел на Скоп ска та об ласт. За да спе че ли 
под кре па от Ни кея, по ис кал ръ ка та на дъ ще ря та на им пе ра то ра и се 
оже нил за нея. По не же тя би ла внуч ка на слав ния Иван Асен II, про
ме нил име то си на Кон стан тин Асен Тих. Но през 1258 г. им пе ра то
рът на Ни кея се спо ми нал. Нас ле дил го нев ръ стни ят му син. Не гов 
на стой ник ста нал пъл ко во де цът Ми ха ил Па ле о лог. На стой ни че ство то 
му ха ре са ло и след 3 го ди ни сва лил 11го диш но то мом че от власт, а 
за поси гур но му из бол и очи те. И от но ше ни я та меж ду Ни кея и Бъл га
рия се вло ши ли. Не сти га ло меж ду о со би ци те в стра на та, но се появил 
и мо щен вън шен враг. Вой на та не за къс ня ла и ви зан тий ци те на пад на
ли от юг, а ма джа ри те – от се вер. И Кон стан тин по ви кал на по мощ 
та та ри те. Те дош ли, но как то ку ма ни те пре ди тях, не по ис ка ли да си 
оти дат. Ха ре са ли зе ми те тук, а още по ве че им до пад на ла бъл гар ска та 
без по мощ ност и сла бост.

Кои са та та ри те? Те са пле ме на, по бе де ни от мон гол ски я пле
ме нен съ юз на Чин гиз хан, съз да те лят на найго ля ма та им пе рия в 
све тов на та ис то рия в края на 12ти и на ча ло то на 13ти век. Впос
лед ствие тер ми нът „та та ри“ се из пол зва ка то съ би ра те лен об раз 
за пле ме на та, зав ла де ли и опу сто ши ли ча сти от Азия и Ев ро па 
под мон гол ско пред во ди тел ство през 13ти век. 

Та та ри
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Покъс но за поч ва да се упот ре бя ва за 
всич ки ази ат ски но мад ски на ро ди, не за
ви си мо да ли ид ват от Мон го лия или За
пад на Азия. След смърт та на Чин гиз хан 
за нов во дач на т.нар. „Злат на ор да“ се 
обя вил един от во ен но на чал ни ци те му на 
име Но гай. Той бил спо со бен пъл ко во дец. 
След нах лу ва не то в Ев ро па ко ман двал 
гар ни зон от пог ра нич на стра жа на те ри
то ри я та на съв ре мен на Мол до ва и Ру мъ
ния. Пос ле по сте пен но по ел фак ти чес ка та 
власт над Злат на та ор да. То ва са та та ри те 
спо ред по ня ти я та то га ва. 

Ин те рес но то е, че ед на ис то рия отпре ди 300 го ди ни се пов то ри ла 
отново. Как то пре ди един им пе ра тор пла тил на ру си те100 хи ля ди жъл
ти ци, за да на пад нат и пляч ко сат Бъл га рия, се га пак та ка ва су ма дал 
Ми ха ил Па ле о лог на Но гай със съ ща та цел. Към па ри те до ба вил и не
за кон на та си дъ ще ря – Еф ро си на. Дал я за же на на та тар ския хан. С та
зи двой на наг ра да той на па дал и гра бил на во ля. Ня ма ло кой да го спре. 
Мно го то пре тен ден ти за бъл гар ския трон – нас лед ни ци и за во е ва те ли, 
се ин те ре су ва ли са мо от власт та и не ха е ли за външ на та опас ност.

То ва па де ние ча ка ло ня кой да го пре о бър не пак в сла ва. Съд ба та 
да ла то зи шанс на един обик но вен чо век, кой то та ка изя вил сво я та 
не о бик но ве ност. За що обик но вен? За що то за не го ня кои ис то ри ци 
пи шат, че бил от про сто лю ди е то, до ри обид но го на ри чат „сви нар“ 
и „ма ру ля“. Докол ко то ва е до сто вер но мо жем да се съм ня ва ме, поз
на вай ки де ло то му. А и все пак то ва е пи са но от ви зан тийс ко пе ро, 
ко е то по ня ко га след ва да се че те в об ра тен сми съл. Име то му би ло 
Ивай ло. 

Как во не о бик но ве но на пра вил той? Та та ри те опу сто ша ва ли стра
на та, а вла де те ли и во ен но на чал ни ци без дей ства ли. То га ва Ивай ло 
ус пял да съ бе ре око ло се бе си съ миш ле ни ци и за поч нал бит ки те. Са
мо то ва да бе ше, ни как не е мал ко. За що то, за да ув ле чеш на ро да след 
се бе си, се изис кват ха риз ма тич ни ка че ства, та лант на ор га ни за тор и 
на во ен но на чал ник. Нена праз но мно зи на ис то ри ци срав ня ват Ивай
ло с Жа на д’Арк. При ли ки те са мно го:

– не а ри сток ра ти чен про из ход; 
– вдъх но ви те ли и ор га ни за то ри на все на род но де ло; 
– бор ба с чуж ди за во е ва те ли; 

Ивай ло
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– лип са на под кре па от офи ци ал на та власт; 
– кра ен ус пех на за поч на то то де ло; 
– все на род на по чит и прев ръ ща не то им в сим во ли на ге ро и зъм.
За поч нал то ва Ивай ло и ис то ри я та му за при ли ча ла на при каз ка. 

След вся ко сра же ние та тар ски те ор ди на ма ля ва ли, а сла ва та и войс
ка та му ра сте ли, като кампанията при до би вала ха рак те ра на ог ром но 
на род но въ ста ние. Ка то се спра вил с та та ри те вой ни ци те го про възг
ла си ли за цар. То ва уп ла ши ло то га ваш ния бъл гар ски вла де тел в Тър
но во – Кон стан тин Асен Тих, съ щи ят, кой то по ви кал та та ри те. Не 
тръг нал той на бой пре ди, за да за щи ти на ро да и стра на та от тях, но 
се га вдиг нал ар ми я та. Ня мал обаче ни то сме лост, ни то не об хо ди мия 
во е нен опит. За гу бил и бит ка та и гла ва та си. По бе ди те лят об са дил 
сто ли ца та Тър но во. Ов до вя ла та ца ри ца Ма рия не жа ли ла дъл го уби
тия си мъж, а пред ло жи ла на Ивай ло брак. Той, за да не се про ли ва 
бъл гар ска кръв, при ел. По стиг нал не що не по сти га но пре ди, а и след 
то ва. От на ро ден во дач ста нал ле ги ти мен вла де тел. С то ва по стиг нал 
по ве че от Ор ле ан ска та Де ва, за що то ве че имал въз мож ност та да ре
ша ва и дей ства ле ги тим но за доб ро то на стра на та си. 

Но им пе ра то рът в Кон стан ти но пол не бил до во лен от то зи раз вой 
на не ща та тук. Той, как то сви де тел ства Па хо мер: „бил сил но опе ча
лен от то ва не о чак ва но съ би тие“... Не що по ве че, ис то ри кът Ни
ки фор Гри го ра пи ше, че той се бо ял за на сто я ще то и бъ де ще то на 
им пе ри я та и до ри мис лел да на пра ви Ивай ло свой съ юз ник, ка то му 

Цар Ивай ло по беж да ва в бит ка ви зан тий ци те
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пред ло жи дъ ще ря си за же на. Но, до ка то го мис лел, бъл гар ска та ца
ри ца го на пра ви ла без мно го мис ле не. Не до во лен, той пак на сър чил 
с под куп та та ри те и ко ор ди ни ра но на пад на ли Бъл га рия от две те стра
ни. По пад на ли ят в те зи „кле щи“ Ивай ло не се уп ла шил. В пос лед ва
ли те бит ки с та та ри и ро меи пак по стиг нал по бе ди. 

Но се на ло жи ло да во ю ва и сре щу бъл га ри – пре да те ли, под стре ка
ва ни и фи нан си ра ни от Кон стан ти но пол. Че ти ри го ди ни с меч бра нил 
Бъл га рия. Не са мал ко, а на род на та войс ка не би ла свик на ла на та къв 
жи вот, бит ка след бит ка. В мис ли те им все поче сто би ла изо ста ве на
та не об ра бот ва на зе мя. Умо ри ли се. А и бит ки те с бъл га ри им би ли 
труд ни. Виж да ли опас ност та за стра на та си, но да про ли ваш кръв та на 
свои не е лес но. И за поч на ли да на пус кат ле ген дар ния си вожд, та ка 
как то се би ли при съ е ди ни ли към не го. Пре ди армията ра стя ла – се га 
се то пя ла. Та ка, без да за гу би сра же ние, Ивай ло ос та нал сам и през 
1280 г. оти шъл при своя враг, та та ри на Но гай. Той го при ел. Ува жил 
чо ве ка тръг нал от ни зи ни те и по стиг нал вър хов на та власт в стра на та 
си, прос ла ве ния во ин, на род ния ге рой. Си гур но пра вел ана ло гия и със 
се бе си. Но по доб но го сто при ем ство не би ло по во ля та на им пе ра то ра 
на Ви зан тия. На сто я вал, убеж да вал и зап лаш вал той зет си, за да убие 
Ивай ло. И Но гай го убил. Но смърт та му не по пре чи ла да ос та не уни
ка лен ге рой в бъл гар ска та ис то рия. Нес лу чай но дъл го след то ва се 
по я вя ва ли Лъ же и вай лов ци, спо ме нът възк ръс вал, а на ро дът на стръх
вал, го тов да се вдиг не отново. То зи спо мен пла шел и бъл гар ски, а и 
чуж ди вла де те ли.

След сла ва та след ва ло но во па де ние. Как то ве че спо ме нах ме, пре
ди век ку ма ни те ока за ли по мощ след възк ръс ва не то на Вто ра та Бъл
гар ска дър жа ва. По мог на ли, ха ре са ло им тук и уча ства ли в за го во ри 
за взе ма не на власт та. Не ус пе ли, но от сме се ни те бра ко ве съз да ли 
своя ари сток ра ция и след смърт та на Ивай ло след ва щи те вла де те ли 
би ли с ку ман ско по тек ло. То ва би ло вре ме на но во пар че то сва не на 
стра на та. Съ сед ни те дър жа ви из пол зва ли то ва, за да зав ла де ят зна чи
тел ни те ри то рии.

Та та ри те ве че се раз по реж да ли спо кой но нав ся къ де, до ри по ста ви
ли за цар Сми лец, през 1292 г. След 7 го ди ни, ко га то той по чи нал, ста
на ли още две безс лав ни де ла. Пър во, вдо ви ца та ца ри ца пред ло жи ла 
брак на сръб ския крал, ка то за зе стра да ва ла бед на та бъл гар ска дър
жа ва. Сър би нът все пак не при ел. Вто ро, през съ ща та го ди на на тро на 
на Бъл га рия сед нал та та рин – Ча ка. Той бил син на Но гай и же нен за 
бъл гар ска прин це са. Как при е ла то ва цър ква та след ка то бил мю сюл
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ма нин? Фак ти чес ки уп рав ля вал са мо ме се ци, но ос та нал и в ис то ри
я та. Из ре ди ли се пос ле на тро на още 7 вла де те ли – ня кои без лич ни, 
дру ги се опи та ли да вър нат бъл гар ска та сла ва, но без ус пех. Стра на та 
ос та на ла раз по къ са на. То ва то га ва си би ло бал кан ски па тент. На ед на 
ита ли ан ска кар та от онова време на Бал ка ни те има ло 40 дър жа ви ци!? 
Та ка пъ тят на тур ци те за нах лу ва не от юг бил от во рен. Те по сте пен но 
по ко ри ли це лия бал кан ски ре ги он.

Кои са тур ци те? Ко га и откъ де ид ват? Що за дър жав на ор га ни за
ция са има ли и как ус пя ват да съз да дат та ка ва им пе рия? Нак рат ко:

Тур ци те са ази ат ски пле ме на, ко и то се по я вя ват в на ча ло то на 10
ти век в Ана до ла. 

Въз пол зу вай ки се от ви зан тийс ки те во ен ни ан га жи мен ти на се вер 
сре щу Бъл га рия, в сре да та на ве ка се прок рад ват на юг и зав зе мат 
Баг дад.

Един от вож до ве те на Великия Сел джук, Малик Шах, ос но ва ва 
сул та нат през 1077 г. и то ва ста ва ос но ва ние да ги на ри чат „сел джу
ки“. Са мо за ня кол ко го ди ни по ра ди не ста бил на та власт във Ви зан
тия те ус пя ват да от къс нат от империята го ле ми те ри то рии.

Им пе ра тор Алек сей Пър ви Ком нин осъз нал опас ност та и по тър сил 
по мощ от дру ги те хри сти я ни – ка то ли ци те. Па па та отк лик нал и пра тил 
кръ сто нос ци те. Но не сре щу тур ци те, а сре щу Ви зан тия и ус пял – уни
що жил я. То ва предопределило ус пе ха на тур ска та ек спан зия.

Сел джук ски ят сул та нат се раз пад нал след 30 го ди ни и един от уп ра
ви те ли те на пог ра ни чен ра йон обя вил са мо сто я тел но емир ство на ед но 
от не го ле ми те пле ме на. Каз вал се Ос
ман. То би ло зат во ре но, със соб ствен, 
не раз би ра ем за дру ги те тур ци език. 
Войн стве ност та и бо ес по соб ност та им 
спо мог на ли да зав ла де ят дру ги те тур
ски пле ме на. Те ста на ли ос но во по лож
ни ци на бъ де ща та Ос ман ска им пе рия.

Си нът на Ос ман – Ор хан, зав ла
дял ви зан тийс ка та Ма ла Азия, пос ле 
през Дар да не ли те вля зъл през 1352 г. 
в Ев ро па, прев зел Га ли пол ски ят по
лу о стров и на па дал Тра кия.

Нас ле ди ли те го Му рад и Ба я зид 
за поч на ли по сте пен но да зав ла дя ват 
Бал кан ския по лу о стров. Тур ски вой ни ци
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На 3 юни 1395 г. пад на ла и гла ва та на пос лед ния цар на Бъл га рия 
и не за ви си мост та на бъл гар ска дър жа ва.

През 1453 г. Мех мед Вто ри зав ла дял и Кон стан ти но пол.
През 1499 г. пад на ла и пос лед на та дър жа ва на Бал ка ни те – Чер на 

го ра. 
Пос ле тур ци те се уст ре ми ли към Ев ро па. През 1529 г. об са ди ли 

Ви е на, а през 1541 г. прев зе ли Бу да. Бал кан ски ят опит от рез вил хри
сти ян ска Ев ро па, ор га ни зи ран бил от пор, но вой ни те про дъл жи ли 
още це ли 350 го ди ни. 

В та зи им пе рия сул тан мо жел да е са мо кръ вен нас лед ник на 
Ос ман. До 1922 г. то ва се спа зва. Сул та нът ня ма съ пер ни ци, за
що то ня ма по том стве на ари сток ра ция. Из ди га не то в йе рар хи я та 
е спо ред лич ни те зас лу ги. Всич ко в им пе ри я та е соб стве ност на 
сул та на, който чрез наг ра ди и не си гур ност си оси гу ря ва пре да
ност.

Ис лям ска та ре ли гия га ран ти ра войн стве ност и без стра шие от 
смърт та.

При ла га ли и не поз на та до то га ва так ти ка. Не зав ла дя ва ли вед на га 
про ти во сто я щи те им дър жа ви, а ги при нуж да ва ли да ста нат тех ни ва
са ли. То ва би ло но во и хит ро, за що то:

– изг леж да ло попри ем ли во и бе зо бид но за дру га та стра на;
– спе стя ва ло сред ства и жи ва си ла за во ен ни дей ствия;

Ос ман ска та им пе рия 1580 год.
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– спе стя ва ло гри жи те по уп рав ле ни
е то на за во ю ва на та те ри то рия и риска 
от въ ста ния;

– оси гу ря ва ло сред ства от да нъ ци
те;

– оси гу ря ва ло вой ни ци. Ва са лът бил 
длъ жен с войс ка та си да е на раз по ло
же ние на сул та на и да уча ства във вся ка 
не го ва во ен на кам па ния. Во де ли бит ки 
с чуж ди, из пол звай ки чуж ди; 

– съз да де на би ла но ва войс ка 
еничари, на би ра на от на сил стве но взе
ти хри сти ян ски де ца. То ва би ла лич на та 
гвар дия на сул та на. Зав ла дя ва ли хри
сти я ни с хри сти ян ски ре сурс. 

Въз пол зу вай ки се от те зи осо бе но
сти и от разд ро бе ни те и про ти во сто я щи те си бал кан ски дър жа ви ци, 
как то и от не а дек ват на та ре ак ция на ос та на ла та хри сти ян ска Ев ро па, 
тур ци те срав ни тел но лес но съз да ли мощ на им пе рия в то зи ра йон за 
дъл го вре ме. За да се га ран ти рат сре щу ре ак ция на по ко ре но то на се
ле ние, те си стем но уни що жа ва ли всич ки опас но сти. Из би ли ари сток
ра ци я та, лик ви ди ра ли цър ква та, из го ри ли кни ги те, раз ру ши ли кул
тур ни те и хри сти ян ски те но си те ли на па мет. На сил стве но на саж да ли 
сво я та ре ли гия. 

Но па ра докс. За раз ли ка от Сред но ве ков на Ев ро па, къ де то пре
ди то ва нах лу ва не ца ря ла схо ла сти ка и дог ма ти зъм, в то зи ре ги он 
цър ква та не уни що жи ла древ ни те но си те ли на кул ту рен и ду хо вен 
прог рес. Тур ско то на ше ствие про го ни ло ин те лек ту ал ния елит оттук 
на За пад и то ва да ло на ча ло то на Ре не сан са, сти му ли ра ло раз ви ти
е то на из ку ства та, кул ту ра та и на у ка та. Фи ло соф ски ка за но: „Не ща
сти е то за ед ни е ща стие за дру ги“...

Ени ча ри
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ЧАСТ 9

ТРЕТАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

За це ли 5 сто ле тия Бъл га рия из чез на ла от по ли ти чес ка та кар та. 
То зи пе ри од в на род на та па мет е ос та нал ка то тур ско роб ство. 
Има ло е и син джи ри с ро би, и уни же ния, и про из вол, и из на сил ва
ния, и ма со ви кла не та, и мно го да нъ ци. 

Но найстраш но то би ло, че през 2–3 го ди ни тур ци те на сил стве
но от веж да ли от ро ди те ли те мал ки те им мом че та за ени ча ри. Ня
кои изс ле до ва те ли счи тат, че за пе ри о да, в кой то съ ще ству ва ла 
та зи ужа ся ва ща прак ти ка, са отв ле че ни, по тур че ни, по мо ха ме дан
че ни и пре вър на ти в ени ча ри око ло 4 ми ли о на бъл гар че та.

Раз лич на та ет ни чес ка и ре ли ги оз на при над леж ност би ла до
ста тъ чен по вод за но ви и но ви стра да ния. Вой ни и за во ю ва не на 
те ри то рии в ис то ри я та на Ев ро па има мно го, но на Бъл га рия се 
па да изк лю чи тел но те жък жре бий. По ро би те лят уни що жил бъл
гар ска та ари сток ра ция и всич ки дър жав ни и цър ков ни струк ту
ри. Не що по ве че, под въ прос би ло би о ло гич но то оце ля ва не на 
бъл гар ско то на се ле ние през то зи дъ лъг пе ри од. В ре зул тат – от 
пър во сте пен на ев ро пейс ка ве ли чи на пре ди, Бъл га рия се прев ръ
ща в третостепенна страна на ръба на оцеляването.

Тур ски из де ва тел ства 
в Бъл га рия 
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На деж да та за сво бо да не угас
ва ла. Тя на ме ри ла из раз в от пор и 
ор га ни зи ра на съ про ти ва. Пле я да 
хай ду ти и сме ли вой во ди сфор ми
ра ли че ти за бор ба с по ро би те ли
те. По ка за ли ге ро и зъм и ос та на ли 
в на род на та па мет, въз пе ти в пес
ни и сти хо ве. 

Има ло и въ ста ния, но без кра
ен ус пех. Въ ста ни е то на Кон стан
тин и Фру жин от 1403та г., две
те Тър нов ски въ ста ния от 1592 
и 1689 г., Чи пров ско то въ ста ние 
през 1688 г. и това на Кар пош 
през съ ща та го ди на не ус пя ват 
да при до би ят все на ро ден ха рак тер и са же сто ко по ту ше ни. През 
1444 г. пол ски ят крал Вла дис лав III се опи тал да по мог не от вън. 
Но не ус пял и за ги нал в бит ка с тур ци те до Вар на. Ос та нал в ис
то ри я та ка то „Вар нен чик“. 

До ка то в Ев ро па и ос та на лия свят на у ки те, из ку ства та и сво бод ният 
дух до сти га ли но ви вър хо ве, тук ца рял все погъст мрак и заб ра ва. Тур
ски те пог ро ми още в на ча ло то уни що жи ли ду хов ни те и ма те ри ал ни те 
но си те ли на прог ре са. По ко ле ние 
след по ко ле ние, бъл га ри те заб ра ви
ли и как во е  би ло пре ди, и как ви са 
би ли, а част от тях с кръв и на си лие 
сме ни ли ре ли ги я та си.

Ос но во по ла га щи ят до ку мент 
за съ буж да не то на то зи на род 
бил сът во рен от мо на ха Па и сий 
Хи лен дар ски през 1762 г. Той на
пи сал „Ис то рия сла вя но бол гар
ская“, в ко я то на пом нял на бъл га
ри те за слав но то им ми на ло. Раз
на сял я сам из Бъл га рия, за що то 
без раз про стра не ние сред хо ра та 
тя ня ма ло как да про бу ди прис

Хай ду тин

Тур ски же сто ко сти
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па но то на ци о нал но са мо съз на ние. Хората я че ли, пре пис ва ли и 
пре да ва ли от ръ ка на ръ ка и же ла ни е то за про мя на по къл на ло и 
ра стя ло. 

То зи пе ри од в ис то ри я та ни е на ре чен бъл гар ско на ци о нал но 
Въз раж да не. Про дъл жа ва над 100 го ди ни, до Ос во бож де ни е то и е 
ха рак те рен с на ци о нал но то са мо о съз на ва не и еман ци пи ра не чрез 
прос вет но дви же ние и цър ков но обо со бя ва не. То ва по сте пен но ево
лю и ра в бор ба за по ли ти чес ка не за ви си мост. Мно го са лич но сти те 
да ли сред ства, си ли и жи во та си за то ва де ло. Бъл га ри те се прек ла нят 
пред тях.

Пър во на чал но то ва се из ра зи ло чрез включ ва не то на го ле ми 
бъл гар ски емиг рант ски ма си във въ ста ни я та на сър би те от 1806 
г., на гър ци те от 1821 г. и в рус котур ски те вой ни до 1856 г. Един 
от уча стни ци те, Ге ор ги Ра ков ски, съз да ва и пър ва та об що бъл гар ска 
прог ра ма за въз ста но вя ва не на бъл гар ска та дър жа ва. 

Прог ра ма та пред виж да съз да ва не на че ти и въ о ръ же ни от ря ди 
в съ сед ни стра ни и навли за не в Бъл га рия за вди га не на все об
що въ ста ние. Ре ди ца бъл га ри в емиг ра ция и в стра на та пре ми на
ли към дей ствия за под гот вя не то му. Съз да ли въ о ръ же ни че ти и 
струк ту ри в чуж би на. Но и две те „Ле гии“ от 1862 и 1868 г. в Белг
рад би ли раз пус на ти от сръб ско то пра ви тел ство. Че ти те, вли за щи 
на бъл гар ска зе мя, съ що не да ли очак ва ния ре зул тат. Две те че ти 
на Па на йот Хи тов и Фи лип То тю през 1867 г. и че ти те на Ха джи 
Ди ми тър и Сте фан Ка ра джа през 1868 г. по каз ват, че без се ри оз
на ор га ни за ция, без ин фор ма ция и ко ор ди на ция, без въ о ръ жа ва не 

Па и сий Хи лен дар ски и част от ръкописа на „Ис то рия сла вя но бъл гар ска“
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и во ен на под го тов ка на хо ра та вът ре в стра
на та, де ло то е об ре че но.

Тук из пък нал ге ни ят на Ва сил Лев ски, на
ре чен от бъл гар ски я на род Апо сто л на бъл
гар ска та сво бо да. 

Той уча ства в Пър ва та Бъл гар ска ле
гия, сра жа ва ща се на стра на та на сър би те 
при въ о ръ же ния им конф ликт с Ос ман ска та 
им пе рия. Уча стник е и в че та та на Па на йот 
Хи тов. Опи тът му под сказ ва, че са мо въ о
ръ же на ре во лю ция вът ре в стра на та, под гот
ве на ор га ни за ци он но, мо же ре ал но да про
ме ни не ща та. Те о ре тич но обос но ва ва, че 
то ва мо же да се осъ ще стви с изг раж да не то 
на мно же ство ор га ни зи ра ни яд ра на въ ста
ни е то (ко ми те ти), ко и то да се ръ ко во дят от 
еди нен цен тър. Все ки ко ми тет, ос вен да на
бира съ миш ле ни ци, след ва да ги под гот ви 
пси хо ло ги чес ки и во ен но, да на ба ви сред
ства и въ о ръ же ние. Лев ски до ри обос но ва
ва уст рой ство то на бъ де ща та не за ви си ма 
дър жа ва – „Свя та и чи ста ре пуб ли ка“. Не 
са мо че ни кой пре ди не го не е сти гал до та
ки ва конк рет ни пред на чер та ния, но той се 
на гър бва и с гран ди оз на та за да ча да прет
во ри на прак ти ка то ва труд но де ло. За поч ва 
да оби ка ля бъл гар ски те зе ми и ор га ни зи ра 
над 100 ко ми те та. Пред ла га цен тъ рът да 
се пре ме сти от чуж би на (Бу ку рещ) вът ре в 
стра на та – в гр. Ло веч. То ва во ди до ус лож
не ни от но ше ния с ня кои от дей ци те там.

Пре вър нал се в опа сен и тър сен от Ос ман
ска та им пе рия бун тов ник Лев ски е за ло вен 
през де кемв ри 1872 г. и обе сен през фев ру а ри 
1873 г., за да се пре вър не в найоби ча ния и 
вдъх но вя ващ бъл гар ски ге рой – един от сим
во ли те на Сво бо да та. 

Друг вдъх но вя ващ при мер за бъл га ри те е Хри сто Бо тев – ге ни а
лен пуб ли цист, по ет и ре во лю ци о нер. 

Ге ор ги Ра ков ски

Васил Лев ски – Апо
сто лът

Хри сто Бо тев
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Пи ше и из да ва пе чат ни из да ния, раз пал ва щи ду ха на сво бо да та. 
Уча стник в об що то съб ра ние на Цент рал ния ко ми тет в Бу ку рещ, 
впос лед ствие не гов сек ре тар, след обес ва не то на Лев ски го ог ла вя ва. 
За да под кре пи Ап рил ско то въ ста ние, води че та, пре ми на ва Ду нав 
от Ру мъ ния и во ди ге ро ич ни сра же ния. Но че та та е раз би та, а Бо тев 
на ми ра смърт та си на бъл гар ска зе мя. С твор че ство то и дей ност та си 
оба че, ос та ва обезс мър тен в бъл гар ска та ис то рия.

След ва да от бе ле жим и две дру ги важ ни пред по став ки за на ци о
нал но то са мо о съз на ва не. Първата е бор ба та за са мо сто я тел на бъл гар
ска цър ква с на ча ло 1824 г., ко га то са пред при е ти конк рет ни стъп ки за 
сме ня не на гръц ки те ду хов ни ци в Со фия и Вра ца. След ва ща та стъп ка 
е през 1860 г., ко га то по каз но е от ка за на за ви си мост та от юрис дик
ци я та на Все лен ския пат ри арх. Про дъл жи ли те уси лия да ли ре зул тат 
и през 1870 г. сул та нът се при нуж да ва да под пи ше фер ман (указ) за 
обо со бя ва не то на са мо сто я тел на бъл гар ска цър ков на струк ту ра, на
ре че на Бъл гар ска ек зар хия. То ва е го ля ма по бе да на бъл га ри те, крач ка 
към съз да ва не то на бъл гар ска дър жав ност. Тук след ва от но во да при
пом ним за де ло то на цар Бо рис. За мис ле но и осъ ще стве но ка то дъл
гос роч на цел, то спо мог на ло за оце ля ва не то на бъл га ри те на два пъ ти 
след ве ков но чуж до вла ди че ство. Не за ви си ма та бъл гар ска цър ква би ла 
въ зоб но ве на, за що то съ ще ству ва ла ка то та ка ва пре ди. Ло гич но след
ва ло да се ре а ли зи ра и независимостта на бив ша та дър жа ва. Бъл гар
ска та ек зар хия бър зо ор га ни зи ра ла и учи лищ на та мре жа. Са мо след 8 
го ди ни по бъл гар ски те зе ми ве че фун кци о ни ра ли над 1500 учи ли ща. А 
прос ве тата пред по ла га сво бо да.

Вто рата е осъз на ва не то, че бъл гар ски те си ли са не до ста тъч ни 
за из во ю ва не на ос во бож де ние. Не об хо ди ма би ла меж ду на род на 
ле ги тим ност на бъл гар ския ет нос и външ на по мощ за съз да ва
не то на са мо сто я тел на дър жа ва. Цър ков на та не за ви си мост би ла 
стъп ка и към то ва, за що то очер та ва ла гра ни ци те на бъл гар ска та 
на род ност и да ва ла конк рет на за яв ка пред външ ни те си ли за по
ли ти чес ко обо со бя ва не.

Те зи уси лия за поч на ли да се ре а ли зи рат. През 1876 г. из бух на ло 
Ап рил ско то въ ста ние. 

То би ло об ре че но. Със са мо дел ни топ че та от че ре шо во дър во ня
ма ло как да се по бе ди от лич но въ о ръ же на та тур ска ар мия. По ту ша
ва не то би ло же сто ко. С мно го на си лие и кла не та. 

Но бла го да ре ние на жур на ли сти ка то Макга хан то ва то зи път не 
ос та на ло скри то и до стиг на ло до све та. 
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Би ли из не се ни пот ре са ва щи фак ти за из стъп ле ни я та към бъл гар
ския на род. Све тов но из ве стни лич но сти ста на ли не го ви за стъп ни ци. 
Чарлз Дар вин, Ос кар Уайлд, Вик тор Юго, До сто ев ски, Тол стой и 
мно го дру ги би е ли кам ба на та на об ще стве на та съ вест и на сто я ва ли 
за по ли ти чес ка и во ен на ре ак ция сре щу про из во ла тук. Все пояс но 
ста ва ло, че ре ше ни е то мо же да бъ де са мо ед но – въз ста но вя ва не то 
на не за ви си ма Бъл га рия. То ва да ло ре зул тат в Ев ро па и осо бе но в 
Ру сия. В опит за мир но раз ре ша ва не на бъл гар ския въ прос би ла про
ве де на Ца риг рад ска та кон фе рен ция с пос ла ни ци те на Ве ли ки те си ли 
в Тур ция. Пос лед ва ли ими ти ра щи дей ствия на тур ска та власт. На
ла га ло се во ен но то раз реша ва не  на то зи проб лем. Пос лед ва ла Рус
коТур ска та вой на от 1877–78 г. Тя до ве ла до та ка ча ка но то и же ла но 
Освобождение с под пис ва не то на ми рния до го вор в Сан Сте фа но на 

Обя вя ва не на 
Ап рил ско то 

въ ста ние 

Бит ка на  
въ ста ни ци те  

с тур ци те
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3 март 1878 г. Се га то зи ден е обя вен за на
ци о на лен праз ник на Бъл га рия.

Веч на сла ва на пад на ли те за бъл гар
ска та сво бо да рус ки, ук ра ин ски, ру мън
ски и фин ланд ски во и ни!!!

На род ни ят въз торг след въз ста но вя ва
не то на бъл гар ска та дър жа ва не про дъл жил 
дъл го. Са мо след 4 ме се ца пос лед вал „ле де
ният душ“ от ре ше ни я та на Бер лин ския конг
рес на Ве ли ки те си ли. Но ва та дър жа ва би ла 
раз де лена на две ча сти. Ед на та ос та на ла пак 
в рам ки те на Ос ман ска та им пе рия. Чак през 
1885 г. две те ча сти от но во се съ е ди ни ли след 

са мо сто я тел ни и обе ди не ни дей ствия на бъл га ри те от те зи две Бъл
га рии.

За осъ ще ствя ва не на на ци о на ли те си иде а ли Бъл га рия уча ства в 
Бал кан ски те, Пър ва та и Вто ра та све тов ни вой ни. Пе че ли по бе ди в 
мно го бит ки, ня кои изу ча ва ни във во де щи во ен ни ака де мии. В ре зул
тат... без чет па мет ни ци на за ги на ли вой ни ци и офи це ри. 

След „го ре щи те вой ни“ в пе ри о да на „сту де на та“ стра на та е в 
со ци а ли сти чес кия ла гер. Имен но ла гер, ка то кон цент ра ци о нен, как
ви то пос ле има. Цен зу ра, зат во ре ни гра ни ци и ло зун ги съ що има, 
но изо би лие от сто ки – не. Лип сват, как то лук соз ни те ко ли, та ка и 
еле мен тар ни те – дън ки, то а лет на хар тия, ка фе, ... би ра.

Се га Бъл га рия е в Ев ро пейс кия съ юз. 
Сво бо ди те и сто ки те ги има, но ма те ри ал но
то бла го по лу чие за го ля ма част от хо ра та си 
ос та ва ми раж. Пряк из раз на то ва е ог ром
ни ят брой емиг ри ра щи, пре дим но мла ди и 
об ра зо ва ни хо ра, в дру ги стра ни.

Не що ин те рес но – Тай но то поз на ние от 
вре ме то на Ор фей не из чез ва. Пре да ва се 
през тра кийс ки те жре ци и бъл гар ски те ко
лоб ри (ма го ве)... до уче ни е то на Пе тър Дъ
нов. 

На ри чан от сво и те пос ле до ва те лиуче
ни ци от цял свят Учи те ля, той съз да ва Все
мир но то бя ло брат ство. Цел та е със сло во, 

А аме ри кан ски ят жур
на лист Мак га хан

Пе тър Дъ нов – Учи те
лят
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му зи ка и па нев рит мия (спе ци фич ни ко лек тив ни дви же ния), чрез 
лю бов, мъд рост, ис ти на и доб ро де тел да се тран сфор ми ра чо веш
ко то съз на ние до повис ши ни ва от ин ди ви ду ал но – към вис ше ко
лек тив но и кос ми чес ко. То ва пред по ла га но ва сте пен на зна ния и 
въз мож но сти. Прак ти ку ват го мно го „дъ но ви сти“ в Бъл га рия и в 
чуж би на. „Це ли ят свят се прек ла ня пред мен, а аз се прек ла ням 
пред Дъ нов“ – твър дят, че ка зал до ри Айн щайн. В кон такт с не го са 
би ли и виж да щи те от въд оби чай но то – ба ба Ван га и дя до Влай чо. 

Тех ни те пред ска за ния на ог ро мен брой хо ра, как то и точ ни те от
го во ри на конк рет ни въ про си от найраз ли чен ха рак тер, са впе чат
ля ва щи. Фе но ме нал ни са зна ни я та и на друг бли зък до Дъ нов – Пе
тър Дим ков, на ри чан от на ро да Ле чи те ля. С прег лед на зе ни ца та на 
око то и прост раз го вор, той да вал точ ни ди аг но зи. С бил ки и ди е ти 
из ле ку вал безб рой хо ра, по тър си ли го разочаровани от без по мощ
ност та на съв ре мен на та ме ди ци на. Има още мно го дру ги бъл гар ски 
фе но ме ни. За тех ни те спо соб но сти изс лед ва ли те ги уче ни пра вят 
са мо учуд ва щи кон ста та ции без конк рет но обяс не ние.

Бъл гар ска та зе мя е не пов то ри ма и с бли ка щи те от нея ми не рал ни 
из во ри. Те са над 220 и во да та в тях е с прек рас ни вку со ви ка че ства 
и ле чеб ни свой ства.

Нак рая не ка са мо спо ме нем за ня кои уни кал ни бъл гар ски про дук
ти – ки се ло то мля ко, пчел ни ят мед, ро зо во то мас ло, бъл гар ски те ви на 
и бил ки.

Бъ де те здра ви! Бъ де те зна е щи! 

Ба ба Ван га – Про ро чи
ца та

Про ро кът на на ро
да дя до Влай чо

Пе тър Дим ков – Ле чи
те лят
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