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КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА И ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН
БИБЛИОТЕКАТА – ТРАДИЦИИ И УСТОЙЧИВОСТ В ДИГИТАЛНОТО ВРЕМЕ
Радка Калчева
Abstract: “Pencho Slaveykov” Public Library in Varna was founded in 1883. It is a public institution
supported by the municipality and the government. The library has been depository of the Bulgarian national
literature since 1945. Latest statistic have shown that library collections number over 880 000 volumes of books,
periodicals and other materials. In Regional History Dept. there is a unique and full collection of periodicals
printed in Varna after 1880.
The Library is one of the leading organizations in Bulgaria in the field of digitization. It started to digitize its rare
and unique collections of serials, post-cards, photos, maps etc. several years ago. In 2008 Pencho Slaveykov
Regional Library set up the Varna Digital Library – a virtual service, which provides access to library’s and its
partner-museums’ digitised materials.
Keywords: libraries, history, digitization

Регионална
библиотека
“Пенчо
Славейков” е
сред водещите културни
институции, с регионално и национално
значение, изграждаща духовния живот в
град Варна. Образователен, информационен
и културен институт, тя събира, обработва,
организира, съхранява и предоставя за
обществено
ползване
книжовното
и
литературното
културно
наследство.
Библиотеката прилага активно световния
опит в популяризирането на информация с
културна стойност. Наред с книгите и
периодичните
издания,
грижливо
съхранявани повече от век, предлага достъп
до богати ресурси от информационни
източници. Като част от интелектуалната и
културната инфраструктура на града,
региона
и
страната,
библиотеката
функционира като модерен общественоинформационен център. Мисията ú е да
подпомага гражданското общество и хората
в
ключовите
дейности
образование,
информация, култура, да осигурява достъп
до знание, информация и произведения на
изкуството чрез ресурси и услуги, които са
достъпни за всички.
Регионална
библиотека
”Пенчо
Славейков” – Варна е създадена като
“Варненска Книжевна дружина” на 21 март
1883 г. с щедрите дарения на видни
общественици и родолюбци от града. От
1887 г. е “Градска общинска библиотека”, а
от 1945 г. е депозиториум на българската
национална книжнина.

Съвременната визия се изгражда от
реално и виртуално пространство, традиция
и новаторство. Статистическите данни
показват, че библиотеката разполага с 900
000 библиотечни документа, над 15 000
читатели, над 220 000 заети библиотечни
документа, над 90 000 бр. посещения на
заемните и читалните зали, организирала е
над 300 културни и образователни събития
през 2017 г., а уебсайта е посетен над 60 000
пъти за последните 12 месеца.
В настоящия момент Библиотека
"Пенчо Славейков" - Варна е общественодостъпна
институция,
натоварена
с
функциите на регионална библиотека и
експертно–консултантски
център.
Регионална библиотека "Пенчо Славейков" е
член
на
Българската
библиотечноинформационна асоциация (ББИА), на
Балканската библиотечна асоциация (Balkan
Libraries Union) и участва като партньор в
различни европейски и международни
програми.
Регионална
библиотека
”Пенчо
Славейков” е носител на Орден ‘Кирил и
Методий - I степен“ - 1963 г., Орден
“Народна Република България - I степен” –
1983 г., Национална награда “Христо Г.
Данов”- 2004 г., Награда Варна - 2003 г.
През 2014 г.
и е присъден приза
“Библиотека на годината” на Българската
библиотечно-информационна
асоциация
(ББИА).
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Варненската библиотека е първата
обществена
библиотека
в
България
предоставила достъп до Електронна поща
(1992 г.) и до Интернет за своите читатели
(от 1995 г.) и изцяло завършена
библиотечно-информационна система (от
2004 г.) Тя oсигурява на своите ползватели:
 достъп до електронни каталози,
библиографски указатели и др.;
 пълнотекстови
бази
данни
от
електронни колекции на различни
библиотеки;
 електронна доставка на документи;
 реферативни списъци от онлайн
ресурси;
 он-лайн услуги;
 междубиблиотечно
заемане
от
библиотеки в страната и чужбина.
Сред Стратегически цели на
библиотеката могат да се откроят:


Опазване
на
книжовното
богатство и литературната памет –
част
от
културно-историческото
наследство.
Дигитализирането
на
материалите и тяхното публикуване в
глобалната мрежа прави възможно
ползването им като част от световното
културно наследство, достъпно за всички
граждани в рамките на тяхното обучение,
работа или свободно време, при
гарантирана безопасност за оригинала;
 Осигуряване на достъп до разнообразни
по вид и съдържание информационни
ресурси и внедряване на услуги, които да
отговорят
на
потребностите
на
различните групи читатели.

През 2018 г. Регионална библиотека
“Пенчо Славейков” отбеляза 135 години от
основаването си. Факт, че библиотеката е в
основите на духовното израстване на нашия
град и естествено е център, около който
гравитират идеите за издирване и осмисляне
на битието на местните общности в
исторически план и стойностното в него за
бъдещите поколения.
По повод годишнината библиотеката
подготви и издаде книгата „Споменът –
през поколенията и времето. Материали
за историята на градъ Варна“, в която са
събрани текстове, съставени от неколцина
варненци, превърнали се в исторически
личности: Карел Шкорпил, архимандрит
Инокентий, Иван Церов, Кръстю Мирски.
В предговора към книгата се казва, че
„Целта на настоящият сборник е да събере
всички тези публикации, нерегулярно
появяващи се като притурки към „Варненски
общински вестник“, в един фототипен
корпус…. За да се представи в съвременна
цялост и пълнота онзи далечен, първи опит
за написването на историята на един град
като Варна – конгломерат от култури,
етноси, личности и пристрастия“.

Създаване
и
предлагане
на
информационни масиви в унисон с
нуждите
на
общността
от
образование, научна информация,
личностно развитие, включително за
развлечение и почивка.
 Подпомагане
на
формалното
и
неформалното образование, както и на
самообразованието на всички нива.
 Насърчаване на четенето. Формиране
на трайни навици за четене у децата от
ранна
възраст,
стимулиране
на
въображението и творчеството у децата и
младите хора.

Фиг. 1 Издание “Споменът през поколенията
– материали за историята на град Варна” ,
корица
В сборника са
публикувани
материали
от
“Варненски
общински
вестник”
от
периода
1928-1933
г.
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Инициаторите на събирането на материали
за историята на Варна са определили
деление по историческа периодизация –
праистория,
античност,
средновековие,
османски период, възраждане, най-ново
време. А в сборника са включени личности,
които са и духовни и светски лица, сред тях
има и политици от най-новата история и
интелектуалци. Това, което ги обединява са
усилията за просперитета на Варна - като
стопанско средище и като град с български
характер.

Фиг. 2 “Споменът през поколенията –
материали за историята на град Варна”,
факсимиле
Чрез книгата и съдържащите се в нея
34 материала, читателят се среща със
знакови имена: първият епископ на Варна –
ръкоположеният от самия апостол Андрей
епископ Амплий; Александър Рачински –
първият руски вицеконсул във Варна;
гръцкият митрополит Йоаким, който е и
бъдещият цариградски патриарх; Параскева
Николау – благодетел на града с даренията,
които прави; Георги Живков – с приноса му
за училищното дело във Варна и за
общобългарското образователно дело като
министър; кметът Михаил Колони и ролята
му за въздигането на Варна като модерен
град. Отразени са и знакови събития посрещането на първия монарх на свободна

България
- Александър Батенберг на
варненска земя като новоизбран владетел;
борбите за учредяване и построяване на
българско училище и църква. В книгата са
поместени и изследвания за града и региона
от „странични“ източници като това на
Андреас Пападопулос Вретос, който в
средата на XIX-ти век съставя ценното
съчинение „La Bulgarie ancienne et moderne“,
в чиито текст може да се прочете
определението, възприемано като продукт
на втората половина на миналия век – че
Варна е морската столица на България.

Фиг. 3 “Споменът през поколенията –
материали за историята на град Варна”,
факсимиле
В сборника се включени още:
 биографични бележки за авторите;
 списък на съкращенията,
 списък на редките и остарели думи,
 списък на променените географски
имена,
 именен показалец.
В
годината,
обявена
за
ЕВРОПЕЙСКА
ГОДИНА
НА
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО (2018 г.),
Регионална библиотека “Пенчо Славейков”
отбеляза и 10-тата годишнина от създаването
на
ВАРНЕНСКА
ДИГИТАЛНА
БИБЛИОТЕКА – услуга, стартирала през
2008 г., като продължение на проект “Стара
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Варна”. Началото е поставено с участието на
библиотеката като
партньор в проекта
EuropeanaLocal,
финансиран
от
Европейската комисия.
По
определение
Дигиталната
библиотека е библиотека, в която
колекциите се съхраняват в дигитален
(цифров) формат, различен от книжния
вариант, микроформите или друг формат, и
които са достъпни посредством компютър
или
друго
електронно
устройство.
Цифровото съдържание може да бъде
съхранявано локално (на място) или до него
да има осигурен отдалечен достъп. По
своята същност Дигиталните библиотеки са
вид информационно-търсещи системи.
Информационните потребности на
ползвателите на дигиталните библиотеки
варират в широки граници, в зависимост от
различните категории хора. Анализът на
нуждите и очакванията на потребителите
сочи, че удовлетвореността от услугите,
предлагани от дигиталните библиотеки е
свързана както с количеството и качеството
на съдържанието в тях, така и с
възможността то да бъде управлявано.
Основните характеристики, които
допринасят за успеха на дигиталните
библиотеки са: използваемост на данните;
качество на колекциите; предлагани услуги
и производителност на системата.
ВАРНЕНСКАТА
ДИГИТАЛНА
БИБЛИОТЕКА развива успешна практика
по изграждането на обща база данни с
местно,
регионално
съдържание.
Колекциите,
включват
разнообразни
документи - периодични издания, излизали
след 1880 г. във Варна - притежание на
библиотеката, фотографии от края на ХIХ-ти
в. и началото на ХХ-ти в., пощенски
картички, снимки на лица, на събития, на
сгради - емблематични за Варна и региона, а
също и материали на други културни
институти от града, читалища от региона,
както
и
частни
колекционери.
Дигитализираната
колекция
обединява
цифровизираните документи с метаданни аналитичните описания на артефактите.

Фиг.4 Варненска дигитална библиотека начална страница
С проекта Варненска дигитална
библиотека от 2008 г., Варненската
библиотека става първият участник от
България
в
най-голямата
дигитална
библиотека на Европа - ЕВРОПЕАНА, а от
2010 г. агрегира данни и от партньорски
организации от страната. Като най-голям
мултидисциплинарен
агрегатор
в
България, Регионална библиотека “Пенчо
Славейков” представя страната с над 60 000
записа, разказващи историята и културата на
България.
Като агрегатор на данни за Европеана
Регионална библиотека „Пенчо Славейков“
успешно изгражда мрежа от доставчици на
съдържание – Регионална библиотека „Дора
Габе” - Добрич, Библиотеката при читалище
„Родина”- Стара Загора, а от 2012 г. се
присъединяват и библиотеките от Русе и
Хасково. Партньори в амбициозното
начинание са и: Музея на Възраждането,
Музея за история на Варна, Музея за
история на медицината, читалища и частни
колекционери.
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Фиг. 5 Варненска дигитална библиотека –
търсене по периодично издание
На 28 и 29 май 2018 г. Регионална
библиотека „Пенчо Славейков”, съвместно с
Фондация „Европеана”, организира и бе
домакин на конференция с международно
участие ВИЗИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 2025 и на
практически
обучителен
семинар
БЪЛГАРСКОТО
КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ.
Форумът, част от културната програма на
българското председателство на Съвета на
ЕС, се реализира с подкрепата на
Национален фонд „Култура”, под патронажа
на еврокомисаря по цифровата икономика и
общество Мария Габриел. Събитието бе в
унисон с ключовите приоритети на
българското председателство в областта на
културата – културата като стратегически
ресурс за по-доброто бъдеще на ЕС и
създаване на качествено съвременно
европейско
културно
и
творческо
съдържание.
В конференцията взеха участие
представители
на
административни,
културни и обществени организации от 24
държави, библиотечни и информационни
специалисти, архивисти, музейни работници
от цялата страна. Те споделиха своите идеи
и виждания за изграждане на единна
стратегия и визия за опазването и
популяризирането на европейското културно
наследство, а и на българското - като негова
същностна, градивна и неотменна част.

Комисар Мария Габриел определи
момента на провеждане на форума като
ключов,
когато
"имаме
уникалната
възможност да променим нещата през тази
година, която бележи не само десетата
годишнина от създаването на Европеана, но
и Европейската година на културното
наследство. Дошъл е моментът европейското
политическо лидерство и цифровите
технологии да бъдат обединени в търсене на
нови начини за опазване и защита на
културното ни наследство, което е
крайъгълният камък на нашето общо
европейско бъдеще. И защо това да не
започне от Варна? Варна има специално
място в европейската и световната история
като люлка на цивилизацията в Европа.”
Еврокомисар Мария Габриел благодари на
Регионална библиотека „Пенчо Славейков”
за домакинството и отправи призив да
„използваме потенциала на цифровите
технологии в пълна степен. Те имат силата
да свързват хората и да улесняват достъпа до
произведения на културата и изкуството,
което беше привилегия на определен брой
лица до неотдавна” и изтъкна, че „като
единствено по рода си съчетаване на
културата и технологиите, електронната
библиотека
Europeana
понастоящем
предлага достъп до над 50 млн.
произведения на изкуството, артефакти,
книги, видеозаписи и звуци от цяла Европа
на всички 24 официални езика на ЕС”.
Фокусни теми на конференцията бяха
проблемите при
регламентирането и
регулирането
на
процесите
при
дигитализиране на обекти и артефакти от
европейското културно наследство, някои
различия в областта на авторското право,
потреблението на култура в дигитален
формат,
запазването
на
културното
многообразие
в
единната
общност,
осигуряване на институционален подход и
надеждност
при
съхранението
и
предоставянето на фактите и данните,
равенство в шанса за достъп до информация,
култура и образование.
Към настоящия момент Европеана е
дигитална библиотека, платформа, която
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обединява дигитализирани изображения на
обекти, отразяващи различни области от
европейското
културно-историческо
наследство и към момента съдържа над 55
милиона записа.
В заключение може да се каже, че
през цялата си 135-годишна история
Варненската библиотека винаги се е
стремяла да насърчава четенето (през
последните
години
включително
и
дигиталното); да създава навици за
общуване с книгите.

Библиотеката премахва социалното,
дигиталното и всякакво друго неравенство в
достъпа на хората от всякакви възрасти до
знания и информация; създава необходимата
дигитална и информационна среда за
ползването на огромното количество
информация в съвременното общество.
Библиотеката е пространство за общуване,
за
изграждане
на
компетентности,
необходими за реализацията на съвременния
човек в условията на традиция и
новаторство.
За контакти:
Радка Калчева, Директор на
Регионална библиотека “Пенчо Славейков”
Email: kalcheva@libvar.bg
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ЗАНАЯТЧИЙСТВОТО И ПОПУЛЯРНИТЕ БАНКИ ВЪВ ВАРНА ПРЕЗ 1933 ГОДИНА
Даниела Д. Попова
Abstract: The craftsmanship and the popular banks in Varna have developed the economic potential and the
social interactions in the city in 1933. A correspondence in a local newspaper testifies to the ongoing discussions
about the role of craftsmanship and popular banks, and this has prompted changes in the political and economic
base later in time. The purpose of the paper is to provide some documents and testimonies about the conditions,
trends and opportunities of craftsmanship in the region during the Great Depression.
Key words: crafts, popular banks, culture

Въведение
Занаятчийството във Варна в
периода на Голямата депресия през 30-те
години на миналия век допринася за
икономическото развитие на региона и
подпомага културните инициативи и
проекти на града. То се явява като
фактор за стабилността на инвестициите
в бъдещето и като възможност да се
произвеждат блага и да се предлагат
съпътстващи ги услуги в регионалната
икономика. За справяне с конкуренцията
на едрите индустриалци и търговци,
занаятчии
и
дребни
и
средни
селскостопански
собственици
се
сдружават в така нар. производителни
занаятчийски
кооперации,
чиито
структури им подпомагат дейностите по
получаване на кредитен ресурс при поизгодни условия. Особено място между
кооперативните сдружения по своето
бързо развитие и значение заемат
популярните банки. Така през 1910
година 46 представители от средите на
занаятчиите и търговците в града
основават
кредитната
кооперация
„Варненска
популярна
банка”.
Инициатори са Антон Патамаски,
Харалан Николов, Жеко Димитров,
Рафаил Рахнев и др. През годините
банката се развива и през 1939 година
построява своя сграда на площад
“Независимост”. През цялото време на
своята дейност Варненска популярна
банка подпомага стопанския и културен
подем на град Варна [7].

Кооперациите и популярните банки
В краткия мирен период между
Балканските войни и Първата световна
война освен клон на Българска народна
банка, в града работи и клон на
Българска земеделска и кооперативна
банка, но кредитните институции
основно са частни банки. Сред тях
предпочитана е Земеделската търговска
акционерна банка “Плуг”, основана на
21 декември 1911 година в град Каварна,
чиято централа след войните се
прехвърля във Варна. „Управителният
съвет на банката от основаването ѝ се
оглавява от Атанас Хр. Ючормански. В
съвета влиза и друг едър земевладелец –
Никола Хаджииванов, както и инженер
Златан Бръчков. Директор на банката е
Христо П. Бакалов, а след смъртта му –
Никола Стефанов. През 1919 година
централата на банката се премества в
Провадия, където съществува до 1940
година.“ [7]
В обстоятелствен доклад за
стопанското състояние на района на
Варненската
търговско-индустриална
камара от 1931 година се посочва, че “от
особено значение са производителните
занаятчийски кооперации, които в
началото даваха големи надежди, днес,
обаче, от тях са останали само няколко,
които едва поддържат съществуванието
си. Производителната кооперация, като
седморка, не е издържан кооперативен
институт – тя трябва да бъде разширена
в капиталистическо предприятие, с
широк достъп за членуване, или пък като
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отделение
при
кредитните
и
потребителни кооперации.” [1]
Данните за кооперациите по
окръзи и брой членове към 1926 година
са посочени в таблица 1.
Таблица 1. Кооперациите към
1926 г.
Производителни

Районни съюзи
централи

Сдружения

Членове

Окръг:

Сдружения

Варненски
Търновски
Шуменски

9
15
6

262
1154
164

2
2
4

78
61
95

Всичко:

30

1580

8

234

и

Членове

Особено
значение
за
кооперативните сдружения има бързото
развитие на популярните банки, които ги
обслужват. В района на Камарата на град
Варна осъществяват дейност 35 такива
банки, от които 15 - в градове и 20 - в
села в околността. До приключването на
войните е имало само 7 популярни банки,
а от 1919 година до 1929 година са
възникнали останалите 28, повече от
които са селски. Възникването на
популярните банки в района, по години,
е както следва (фигура 1):
1910 г. – 3 популярни банки
1911 г. – 2 популярни банки
1913 г. – 1 популярна банка
1914 г. – 1 популярна банка
1919 г. – 5 популярни банки
1920 г. – 3 популярни банки
1921 г. – 2 популярни банки
1922 г. – 2 популярни банки
1924 г. – 4 популярни банки
1925 г. – 2 популярни банки
1926 г. – 4 популярни банки
1928 г. – 5 популярни банки
1929 г. – 1 популярна банка
Всичко – 35 популярни банки
Фигура 1. Популярните банки в
град Варна

Във всички градски банки
преобладаващите членове са занаятчии,
професионалисти и чиновници, а по
селата – селски стопани и занаятчии.
До
войните
участието
на
занаятчийството в популярните банки е
едва 30%, но след това участието бързо
нараства и превишава 50%. Увеличават
се и селските стопани като членове на
популярните банки, за които, както и за
занаятчиите, това е възможност да имат
достъп до източник за достатъчен и
евтин кредит.
В таблица 2 са посочени някои
финансови показатели за дейността на
популярни банки във Варна в началото
на световната криза и Голямата депресия.
Таблица
2.
Финансовото
състояние на някои банки през 1929
година (в лв)
Банки

Капитал

Резервен Културен АмортиФонд
зации

Варна
21 046 000 5 694 661
Варненска
Приморска
202 700
10 635
Провадия
3 577 945 355 091

Разни

90 440

-

745 314

202 872

-

404 159

„Следната таблица (таблица 3)
дава положението на разните влогове
при популярните банки в района ни на
31 декември 1929 година“:
Таблица
3.
Влогове
при
популярните банки към 31 декември
1929 година
Банки
Срочни Безсрочни Спестовни Гаранционни
Варна
801 135 55 568 018 2 071 000
2 016 712
Варненска
Приморска
925 767
955
Провадия 888 085 10 994 710 2 250 741
-

Тези данни свидетелстват за едно
добро състояние на популярните банки,
което, според доклада на Варненската
търговско-индустриална камара от 1931
година, „даде своите благоприятни
резултати. Когато през втората половина
на 1929 година избухна кризата в
кредитния ни пазар, това бяха
популярните банки, които, запазвайки
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хладнокръвие всред възбудената паника
на БНБ и частните банки, съумяха да
запазят
от
пълно
сътресение
дребнопроизводителния и търговски
свят и да закрепят положението му всред
разстроената пияца от протестирани
полици, мораториуми и фалити.
Голяма заслуга принесоха и
селските популярни банки, основани в
по-големите населени пунктове, където,
наред със земледелци, действат търговци,
занаятчии и дребни индустриалци.
Появяването на тия банки в селата, обаче,
породи остро недоволство от страна на
земледелските кредитни кооперации,
които се почувстваха уязвени от
популярния кредит. Въпросът, както е
известно, бе отнесен във Върховния
кооперативен
съвет,
който,
в
стремлението
си
да
обедини
кооперативния
кредит,
препоръчва
следната
спогодба
между
Бълг.
Земледелческа и Българ. Централна
Кооперативна Банки:
1.
да
не
се
позволява
основаването на популярни банки в села,
където вече има земледелски кооперации;
2. Б.Ц.К.Б. да не кредитира
селските популярни банки с членове
повече от 75% земледелци;
3. Б.З.Б. и Б.Ц.К.Б. определят
начина за сливане на паралелно
действуващите популярни банки и
земледелски кооперации в едно и също
село;
4. забранява се членуването на
селските стопани едновременно в
популярна
банка
и
земледелска
кооперация.“ [1]
Занаятчийството
и
популярните
банки – една кореспонденция във в-к
„Черно море“ от 1933 година
В периода на Голямата депресия
в
света
представителите
на
занаятчийството са се сблъсквали с явна
и скрита опозиция на усилията им да се
справят с кризата. Често са възниквали
спорове
относно
разбирането
за

кооперативното дело по света и те са
били формалният повод за различните
идеологически интерпретации по-късно,
след 1947 година, когато е закрита
дейността на Варненската търговско –
индустриална
камара,
обслужваща
предимно занаятчийството в града и
региона (и построена изцяло с
меценатството на известни занаятчии и
общественици), и сградата ѝ е
предоставена за ползване на Щаба на
Военноморските сили на Република
България. Такъв пример е и цитираната
по-долу
кореспонденция
между
Ст.Р.Карастоянов и анонимен занаятчия
във
вестник
„Черно
море“.
Автентичността на текста е запазена в
оригиналния му вид и е представена без
съпътстващ анализ, за да прецени
читателят, според своите виждания,
какви са тенденциите, убежденията и
културата на дискутиращите актуален за
времето си въпрос.
„И
занаятчийството
понесе
страшните последствия на войната и то
биде подхвърлено на непосилни неволи
безсилно да се окопити и опази в общия
порой на стопанския упадък. Това
негово състояние се използва от
демагози и кариеристи – партизирани за
свои цели, които имаха често успехи.
Мнозина се бяха увлекли, здравия
разсъдък се затъмни, бацилът на
спекулата зарази широки кръгове и от
занаятчийството. Тогава занаятчиите се
бяха
фактически
отчуждили
от
кооперативната идея и Популярните
банки и масово предаваха ръководството
на своите организации на демагозите.
Последните
умело
демагогстваха,
плачейки лицемерно за 500 милиона
държавен заем и уверяваха, че
занаятчийството ще хароса само, ако
неговите водачи станат министри.
Когато
управляющи
партии
повечето от партизански интерес, давеха
20 милионния, 40 милионния и 50
милионния кредити за занаятчийството,
вместо милионите да бъдат правилно
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използувани за общи доставки и
продажби чрез кооперациите, те бяха
разхвърлени между отделните лицазанаятчии. Популярните Банки въпреки
това пренебрежение, обаче, се развиваха
и вършеха своята ползотворна работа
между
занаятчийството.
Тогава
демагозите
сред
занаятчийството
ругаеха Популярните Банки и техните
ръководители. Но здравата организация
на съюзените Популярни Банки, за
щастие достойно отбиваше всички
нападки и изобличаваше демагозите. Но
като че ли още занаятчийството не
преценява и не обсъжда отношенията си
към Популярните Банки самостоятелно.
Във в-к “Занаятчийска дума” се
пишат нелепости и заблуждения, като
например, че в Популярните Банки в
които има по-голям капитал се ползува с
по-големи заеми, по-големи облаги. А
влоговете и дяловете се събират от
всички
членове.
Че
дребните
съществувания пълнят касите, а едрите
(големи и крупни) се ползват от кредит.
В други брой Популярните Банки се
наричат “Банкерски бюрократически
институт”.
Тези
хули
напомнят
самозабравата на ония, които секат
клона на който са седнали.
А в един позив, печатан в брой
1321 на в-к З.Д. се иска облекчение на
длъжниците - занаятчии, като и
задълженията към Популярните банки се
намаляват с 50 на сто. А кой ще са ощети,
ако
се
удовлетворят
подобни
батакчийски
искания?
Това
свидетелствува за отчуждението на тия
занаятчийски среди от принципите на
кооперацията. Това е демагогията, която
не можем да не изобличим. Но тя се
шири. И със закони се насажда и
закърмя...Друг водач на занаятчийството
в София изкарваше Популярните Банки
за най-лихварски учреждения в България.
Лихвата, която вземали била 16 на сто...
Така с демагогия се заблуждава
занаятчийството от своите водачи и

вместо кооперативно съзнание и
просвета,
в
него
се
насаждат
разколнически желания, недоволства и
батакчийски
дух.
А
тъкмо
на
занаятчийството се налага дългът да
бранят Популярните банки, които са
единствената тяхна опора днес и утре.
Ние ще припомним народната
мъдрост за котката, която като пощуряла
ухапала си опашката и от болка
заскимтяла и почнала душа да бере.
Здравия разум на занаятчийството
трябва да се наложи на ръководството
му. Не се ли направи това, пакостните
последствия ще се струпат пак на
неговата
глава.“
(Автор:
Ст.Р.Карастоянов) [2]
„В брой 1225 на в. “Черно море”
г-н Ст.Р.Карастоянов пише статия за
“доброто
на
занаятчийството”.
Подбудите да пише подобна статия и
каля незаслужено цяло едно съсловие и
неговите организации без да има
понятие от техния организационен
живот са ясни на занаятчийството.
Ако г.Карастоянов познава развоя
на българското занаятчийство поне след
войната, тогава когато той е бил едва ли
не на ученическата скамейка, никога не
би си позволил да пише, че тогавашното
състояние на занаятчийството е било
използувано от партизани, които често
са имали успех, защото тогавашните
“партизани демагози” бяха днешните
патрони
на
Карастоянова,
който
използувайки готовността на това
съсловие да сътрудничи за всяка
кооперативна идея, си създадоха
бюрократични институти, в които
намериха прибежище те и техните
протежета с целите си семейства.
Доколко Карастоянов не познава
въпроса за занаятчийските организации
проличава
от
пасажа
“Тогава
занаятчиите
се
бяха
фактически
отчуждили от кооперативната идея и
Популярните
банки
и
“масово”
предаваха ръководството на своите
организации на демагозите.”
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Та знае ли той колко членове
занаятчии имат популярни банки в
страната? С какъв дялов капитал те
участват в тях? Какъв кредит използват
и какви лихви плащат за него?
Чел ли е той закона за занаятите,
за
да
му
стане
ясно
кому
занаятчийството поверява управата на
своите организации и какви са те?
Понататък Карастоянов умува по
раздаването на прословутия 50 милионен
занаятчийски
кредит,
като
за
неправилното му раздавание той хули
тоже “демагозите” на занаятчийските
организации, без да си дава сметка, че
този кредит беше делегиран да се
раздава не от тях, а от популярните
банки.
Разправя той за “Отбивание на
атаките отправени спрямо съюзените
популярни банки”. Но кой създаде
популярните банки? Чий организации са
те и кой ги напада?
В тревога са тия кооперативни
деятели воглава с г-н Палазова, защото
виждат грешките си от миналото. Плаши
ги закона за длъжниците. “Злото се
закърмя със закон” казва Карастоянов,
но не си задава въпроса защо при
добрите години не са били предвидливи
да се приготвят за такива изненади,
които могат да настъпят.
В статията си г.Карастоянов
изкарва
българските
занаятчиипроизводители
бранитемите,
със
собствената си кръв и месо, на своето
отечество, едва ли не без значение за
нашия
стопански
живот.
Това
занаятчийство наскоро образува своя
съюз на занаятчийски кооперации и след
дълги борби издейства да се учреди
самостоятелен кредитен институт при
Централната
Кооперативна
Банка.“ (Автор: Занаятчия) [4]
„В брой 1233 на в.Черно море е
дадено място на един пасквилен отговор
на статията ми, печатана в брой 1225,
чийто автор злослови и клевети както
мен,
така
и
ръководството
на

Популярните банки в страната. Моля Ви
да поместите следното: “Занаятчията”
комуто липсва доблестта да посочи
името си, не заслужава честта да му
отговарям, но моите чувства за
достойнство и чест ме задължават да
отхвърля безсъвестните клевети по мой
и на ръководството на Популярните
Банки адрес, чиито разбирания и дела
получават години наред одобрение от
целокупното кооперативно движение в
страната,
от
всички
стреди,
с
изключение на ония, чиито интереси са
засегнати. Едновременно с това и да
подчертая моите мисли. А именно:
1)
Не
съм
отричал
занаятчийството и неговото участие в
Популярните банки със статията си.
“Занаятчията” шантажира обществото с
извъртания. Посочих и твърдя, че
демагозите
сред
водачите
на
занаятчийството са пакост за самото
занаятчийство в миналото и сега.
2)
Злоезичието
на
този
многознающ “занаятчия” и неговата
заядливост ме още възмущават, поради
факта, че той е мой съученик и когато аз
съм седял на ученическата скамейка и
той е бил до мен. Този довод е смешен и
сочи за неговото скудоумие. Безсрамно е
да се хули онзи, чието мнение не
споделяме.
Още
повече,
когато
“занаятчията” претендира да изразява
мнение на група занаятчии.
2) И този “занаятчия” трябва да се
справи с отчетите на съюзените
Популярни Банки, за да провери
цифрите, които показват, големите дела
на моите “патрони” и да чуе това що
пишат и говорят големи капацитети
економисти наши и чужди за тях. Аз се
гордея, че съм последовател на достойни
кооператори
идеалисти
и
честни
общественици, а не на кариеристи
теоретици в средата на занаятчийството,
които кощунстват с неговите интереси и
си правят партия и със своите мизерии и
демагогия са познати на честното
занаятчийство в страната и града ни.
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Тези именно демагози днес са
лумпенизирани и от министриабли
направо се върнаха към занаята си и
наново
пак
чрез
свои
оръжия
демагогствуват,
защото
са
дескредитирани сред занаятчийството.
3) Популярните Банки не са само
занаятчийски кредитни институти. Те са
народни кредитни организации. И като
десетгодишен
служител
в
кооперативното движение, службата на
когото е известна на всички, които са
били в съприкосновение с мене, не мога
да изхождам от егоистичните интереси
на
едно
само
съсловие.
Ако
занаятчийството е един от факторите за
създаването
и
развитието
на
Популярните Банки в страната, което
никога не оспорвам, не следва от това, че
днес трябва да се допусне, щото
известни среди от него намиращи се под
влиянието на демагогията, да искат чрез
разни закони от временен характер,
противоконстатуционни, да рушат или
да подкопаят стабилитета на тия
народни кредитни институти.
По тази логика всеки спокойно
приценяващ разбиранията, ще долови, че
такива отношения неминуемо ще
подтикнат утре, занаятчиите, които са
притеснени, да роптаят и против
новоучредяващият се самостоятелен
занаятчийски кооперативен институт
при Б.Ц.К.Б. При този манталитет ние не
виждаме гаранциите от тази опасност. И
тогава ще излезе че е виновен този,
който дава, а не който взема.
4)
Ние
твърдим
че
занаятчийството няма да си подобри
хала с учредяването на самостоятелен
кредитен занаятчийски институт при
Б.Ц.К.Б. Защото занаятчийството днес е
целокупно зле и нуждите на всички
едновременно ще трябва да бъдат
задоволени от този институт, за да
оправдае той своето предназначение.
Това ще се отрази върху неговия
стабилитет по силата на еднословния му
характер. Популярните банки имат това

преимущество, че като народна кредитна
организация обединяват разни категории,
съсловия и класи, с разновремени нужди,
които се задоволяват и разновременно.
Благодарение на това те могат
винаги да дадат и повече и на по износни
условия, според нуждите и съобразно
вотът на общите ни събрания. Само този,
който познава живота на кредитните
организации може да разбере тази
истина. А този, който не я разбира се
пуща на крилата на хулите, клеветите и
демагогията. Тежко на тези, които се
водят по него.
5) Дългуващите занаятчии могат
да бъдат облекчени днес не по пътя на
батакчийството чрез закони, както искат
занаятчии от Бяла, а чрез намаление
лихвения процент и разсрочки на
издълженията,
въпроси
които
се
обмислят от Попул. Банка.“ (Автор:
Ст.Р.Карастоянов) [3]
„В отговор на опровержението на
г-н Ст. Карастоянов отговарям не с цел
да се защитавам, поради простата
причина, че не намирам от кого, но да
обърна вниманието му, че той нищо
конкретно не ми отговаря или оборва с
нещо моя “Пасквил”.
Щом не отрича занаятчийството и
неговото участие в поп.банки защо
конкретно не отговори в какво е криво
това съсловие по всички ония обвинения,
които той хвърли в първата си статия?
По 50 млн. занаятчийски кредит
например? Дължа да заявя, че не съм
изразявал мнението в първия си отговор,
на никаква група занаятчии, а чисто мое
мнение. Във Варна няма група занаятчии,
а има местен занаятч. комитет,
представител
на
организираното
занаятчийство.
Отчетите на съюзените поп.банки
ми са известни. Успехите са ясни, но и
помощниците за тия успехи се знаят.
Това
са
кооператорите,
а
кооператорите предимно са занаятчии,
че Поп. Банки обединяващи разни
съсловия и класи са най-лесно
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приспособими
да
подпомогнат
занаятчийството, това е вярно на теория.
Ако и практиката беше съгласна с това,
тогава би следвало щом Поп. Банки са
добре то и преките участници в тях да са
добре. Така ли е в същност днес? Нека гн Карастоянов сам си отговори, защото
занаятчийството за себе си е отговорило
отдавна.
Колкото затова, че съм нападал
неговият “Патрон”, нека ми бъде
простено от г-н Карастоянов, но ако
човек е слушал неговите поздравления
към занаятчийството някога и неговите
благопожелания в тържествени случаи и
който е чул неговото становище по
последните мерки за подпомагание на
това съсловие в редица конференции все
във връска с това подпомагане не може
да има за него друго мнение.
Ако
имало
демагозиминистриабли, с това напълно съм
съгласен и ако някак раздразних с
първия
си
отговор
Карастоянов,
направих го именно с цел той да излезе
от положението на недомлъвките и
посочи кои са те именно, защото те не са
днес нито ръководители, нито водители
на трудното занаятчийство и че
трябваше той за техните грехове да
клейми цяло съсловие не що което му се
видело по-лесно, отколкото да шибне
първите по врата. Намирам че с г-н
Карастоянова след тая му статия ще
можем лесно да се разберем, но има
парливи въпроси, които не могат да се
изнесат тук. Ако той желае да се
запознае със съществующите днес
занаятчийски организации във Варна,
нека посети клуба на последните който е
отворен за всички, които се интересуват
от занаятчийските борби и получи
осветление.
Няма нужда да излизам с името
си защото не мисля да правя кариера от
всичко това и да създавам известност.
Кариерата съм си създал като занаятчия
и си оставам независим такъв.“ (Автор:
Занаятчия) [5]

Заключение
Политическата и икономическата
обстановка в България след Втората
световна война предпоставя промени на
банковата система, която бързо се
трансформира в края на 1947 г. при
извършената радикална реформа с
приемането на Закон за банките.
„Съществуващите дотогава частни банки
са национализирани, а цялата система е
организирана по съветски образец,
функциониращ до края на 80-те години
на XX век. Осъществена е и парична
реформа,
целяща
намаляване
на
количеството пари в обращение и
изтегляне на емитираните от държавата
съкровищни бонове.
Новият Закон за банките обявява
банковото дело и всички банкови сделки
за
държавен
монопол,
което
противоречи изцяло на дейността и
ролята на търговските банки. Основна
задача в тази област се вменява на
Българската народна банка (БНБ), която
загубва своята независимост и става
пряко подчинена на Министерския съвет
и на министъра на финансите.
Едностепенната банкова система (19511987 г.) се характеризира с това че освен
изпълнението на емисионни функции,
БНБ действа и като търговска банка. Тя е
задължена да кредитира държавата и
икономиката и се превръща в център за
разплащане
между
предприятията,
организациите и учрежденията. С
Постановление № 218 на Министерския
съвет от 2 март 1951 г. се закриват т.нар.
„популярни банки“ и техните клонове по
места стават клонове на БНБ.“ [6] Така в
сградата на Варненска популярна банка
на площад “Независимост” започва да
функционира
клон
на
БНБ,
а
занаятчийството
и
кооперативните
сдружения постепенно се интегрират в
индустриалните
предприятия
на
Република България. Едрият капитал
взема превес, а държавата поема изцяло
грижата за социалното възпроизводство
на човешкия фактор, което е по-скоро
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идеология отколкото ориентация спрямо
икономическата реалност на развитието.
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СИМВОЛИКА НА АРХИТЕКТУРНОТО ПРОСТРАНСТВО
ОТ РАННОХРИСТИЯНСКИТЕ БАЗИЛИКИ В РАЙОНА НА ОДЕСОС
Марина Персенг
Abstract: After accepting the Christianity as the official religion of the Roman Empire, the construction of
temples serving the new faith began. Church chroniclers claim that Odessos is one of the first cities in Lower
Moesia to accept Christianity. The significance of the city as an Episcopal center is confirmed by the found of over
ten early Christian basilicas on its territory. The Early Christian Basilica in the Odessos region experienced its
prosperity in the IV-VI century. The open basilicas are of two types - a basilica with a wooden roofed roof
("Hellenistic" type) and an arched basilica. In a symbolic aspect the holy building is a space that is a real image of
the inhabitants as an inner space used by man and it is the most immediate form of expression of his personality or
in the case of the general consciousness.
Key words: Early Christianity, Liturgy, Eucharist, Christian art, Odessos, symbolism

През първите години от своето
съществуване християнското учение не
се извършва в строго установени за това
места. През ІІ век, апологетът Минуций
Феликс пише: „Ние нямаме храмове,
нямаме олтари”. През същото столетие
Св. Климент Александрийски отбелязва:
„Това, което наричам храм, не е сграда,
а събрание на избраните” [18]. След
разпространението на учението, когато
вярващите стават значителен брой, се
купуват къщи, които служат за
постоянно богослужение. Други места,
които се използват за събиране, са
гробищата и катакомбите. През II - III
век църковното ръководство става все
по-йерархично, с увеличаване броя на
християните, което изисква все поголеми пространства за извършване на
богослуженията. С едикт, издаден през
302 г., император Диоклециан заповядва
„навсякъде храмовете да се разрушат
до
основи“,
което
предполага
съществуването на такива в края на III
век.
В апокрифните литургични
паметници от края на IV век „Апостолски постановления“ и „Завет на
нашия Господ Иисус Христос“, е дадено
по-подробно описание на устройството
на храма, което е свидетелство за
широкото разпространение на храмовете
през този период от време.

След
приемане
на
християнството като официална религия
на Римската империя, започва усилено
строене на храмове, обслужващи новата
вяра. Традиционният римски храм като
Maison Carree, построен по времето на
император Октавиан Август, е напълно
неподходящ, предвид разликата между
функцията на езическия храм в
християнския контекст. В езическите
практики, церемониите и религиозните
обреди се извършват пред храма на
открито, а самата сграда служи като дом
на култа, в която се съхранява статуята
на бога, в чиято чест е построена. По
обредната си същност, езическия храм
отразява откритостта и приобщаващия
характер на религиозните си практики.
Християнството по своята същност е
мистериална религия, което води до
различно осмисляне на религиозното
пространство [12]. Създаването на
напълно нова архитектурна форма не е
ефективно решение, което води до
усвояването на римската базилика за
тази цел и тя се превръща в
архитектурна
основа
за
раннохристиянската базилика.
Църковните хронисти твърдят, че
Одесос е един от първите градове в
Долна
Мизия,
които
приемат
християнството.
(Цухлев,1911)
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Значението на града като Епископски
център се потвърждава от намерените
над десет раннохристиянски базилики на
неговата територия Епископската
базилика се намира в центъра на града и
е датирана от края на IV век, базиликата
в местността „Пиринч тепе” е датирана
между IV и VI век, базиликата в
местността „Джанавар тепе” е датирана
от началото на VI век, базиликата в
манастира „Св. Илия” е от IV - VI век,
базиликата край с. Добри дол от VI век,
базиликата в крепостта „Ерите” край
с. Камчия от VI век, базиликата в
местността „Галата” от VI век.
Епископска базилика в Одесос
Проучванията на Епископската
базилика в Одесос продължават над 30
години и са свързани с имената на проф.
М. Лазарев, ст.н.с. д-р Д. Димитров, н.с.
д-р Ал. Минчев и др. [9] Храмът е найголемият в региона и всъщност
представлява комплекс от три базилики,
строени в различен период от време.
Най-ранната е построена в началото на V
век
и
просъществува
няколко
десетилетия като вероятно е разрушена
при земетресение. Архитектурният план
на храма е със скъсени пропорции, с
една апсида и с богата украса от подови
и стенни мозайки, стенописи и
облицовка от разноцветен мрамор.
Построената на нейно място църква е
Епископски център, потвърден от
изворите. (Минчев, 1986) Датирана е от
първата половина на V век и
просъществува
50-60
год.
Архитектурният план на базиликата
показва, че тя е трикорабна с два
притвора от запад и полусферична
апсида в източната част, от вътрешната
част на която има двустъпален синтрон,
нартекс и екзонартекс (фиг.1). Наосът е
разделен от мраморна колонада на три
нефа, а в югоизточната част по-късно е
пристроено правоъгълно помещение с
външен вход, вероятно баптистерий.
Приблизителните размери на храма са:
дължина – 38 м. и ширина – 18 м.

Фиг.1. Одесос, Епископска базилика,
архитектурен план
(по А. Минчев)
Градежът е изцяло от тухли в
западната част и дялан камък с хоросан
в източната, северната и южната стена.
Дебелината на стените на наоса е 1,20 м.
Вероятно храмът е имал атриум с
мраморна колонада. Върху руините на
втората базилика е построен нов, трети
храм, за чийто строеж са използвани
квадри от градската защитна стена на
Одесос. Църквата е със същия
архитектурен план като мраморната
вътрешна колонада от втория период, е
заменена от масивна зидана стена.
Вероятно базиликата е разрушена през
614 год. след превземането на града от
славяните.
Базилика в м-та „Джанавар
тепе”
Храмът е открит през 1915 год. от
Х. Шкорпил и К. Шкорпил, но обстойно
е проучен през 1997 и 1999 год. от н.с.
д-р Ал. Минчев [14]. Църквата е
разположена на около 4 км. югозападно
от Варна. В архитектурен план,
базиликата представлява еднокорабна
църква с вътрешна апсида и едноделен
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нартекс, притежава външен атриум с
колонада (фиг.2). Дължината на сградата
е 31 м., ширината – 28 м., а дебелината
на стените на наоса - 2, 50 м. Градежът е
от редуващи се каменни блокове и тухли,
споени с хоросан и счукани тухли. Към
ъглите на наоса, съответно от изток и
запад, има две помещения, които са
играли ролята на баптистерий и
постфорий – дяконикон, а вероятно са
имали
и
отбранителни
функции.
Апсидата е вградена в източната стена,
което
не
е
характерно
за
раннохристиянската архитектура и има
от вътрешната страна
двустъпален
синтрон.

Фиг.2. Одесос, базилика в
м-та „Джанавара”, схема
(по А. Минчев)
В средата на наоса има амвон,
като под него е открита гробница, в
която са намерени останки на възрастен
мъж и дървено ковчеже с мощи на
неизвестен светец. Под олтара, в тайник,
е скрит комплект от мощехранителници
– мраморна, сребърна и златна, украсени
със скъпоценни камъни и гранати.
Храмът е богато украсен със стенописи,
мозайки и мраморна облицовка.

Базиликата е построена през
първата половина на VI век, което се
потвърждава
от
архитектурните
характеристики на сградата.
Базилика
в
местността
„Пиринч тепе”
Базиликата
се
намира
в
местността „Пиринч тепе” или „Оризова
могила” край Варна, която понастоящем
е
в
района
на
доковете
на
Корабостроителен завод – Варна
(Булярд).
Раннохристиянският
храм
е
датиран от края на V век и като
архитектурен
план,
представлява
трикорабна, засводена базилика с
едноделен нартекс и една апсида в
източната
част.
Приблизително
размерите на базиликата са дължина 18 м. и ширина - 17 м. като дебелината
на външните стени е 1,10 м. В средния
кораб, пред олтарното пространство има
следи от декоративна мозаечна украса
като теренното проучване установи, че
използваната техника за направата на
мозайките е opus sectile.
От архитектурата на базиликата
може да се предположи
източно
влияние, поради факта, че подобни
конструктивни решения произхождат от
Мала Азия.
Раннохристиянската базилика в
района на Одесос изживява своя разцвет
през IV-VI век. Откритите базилики са
от два типа – базилика с дървен
стреховиден покрив („елинистически”
тип) и засводена базилика.
Най-ранните
базилики
имат
неразчленени външни стени и са
покрити
с
двускатен
покрив.
Обикновено средният кораб се издига
над страничните, като това позволява да
се изградят прозорци в създаденото
подпокривно пространство на нефа, така
нареченото „базиликално осветление” –
един от отличителните белези на
базиликата. Външната зидария на храма
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е с каменен, тухлен или смесен градеж
[3].
Архитектурният тип – базилика с
дървено покритие и трикорабно членене,
е най-застъпен (фиг.3). Срещат се и
еднокорабни базилики, но те са
характерни за началото на периода, в
който се строят християнски храмове.
Характерно за трикорабните базилики е,
че корабите са разделени от две редици
стълбове или колони, имат една апсида в
източния край, обикновено с един вход
(рядко с три входа, отворени от запад
към всеки кораб), с едноделен притвор
(рядко
триделен).
Олтарното
пространство е усложнено, като в
началото на VI век е съставено от три
части – централна част, която служи за
извършване
на
богослужения
и
странични, в които се съхраняват
необходими
за
богослужението
предмети. Това вътрешно разделение
води до появата на още две апсиди от
външната страна на храма.

Фиг.3. План на раннохристиянска
базилика – „елинистичен” тип
На
Балканския
полуостров
християнството среща наличието на
много езически сгради, повечето от
които имат центричен план със
засводени куполи. След частично
преустройство, те биват използвани като
християнски храмове, а новопостроените
църкви са почти идентични с тях.
Характерно за засводените базилики е,
че при тях централният кораб е покрит с
полуцилиндричен свод, който лежи

върху масивни стълбове, а страничните
кораби са засводени с кръстати сводове.
(Ваклинова, 1978) Появата на купол е
свързан със символиката на храма, като
той става изразител, символ на
небесното царство.
Изменението и усложняването на
архитектурния план на християнските
храмове през V – VI век съвпада с
идеологията на богословската мисъл [6],
която влага смислово значение във всеки
елемент от екстериора и интериора.
Характерно за Балканите, а съответно и
за района на Одесос, през този период е,
че заедно с влиянията проникващи от
Константинопол, Мала Азия и СироПалестинския регион, при създаването и
налагането на архитектурни прототипи,
се запазва творческата самостоятелност,
свързана с предпочитанието към
базиликалния храмов тип архитектура,
както и с използването на допълнителни,
нетрадиционни архитектурни елементи.
Хомогенността, хармонията и
изчистената архитектурна структура на
базиликалния храм е онзи прототип, към
който ни връща ранното християнство.
Общото впечатление от архитектурния
ансамбъл е за строгост и простота, което
съвпада
с
богословските
идеи.
Интериора на църквата допълнително
усилва това впечатление като още с
влизането погледа се насочва по
централната ос към олтара, а украсата е
изчистена, за да даде възможност на
съзнанието към уединение [12].
Конструктивното усложнение на
църковната архитектура се дължи на
развитието на теологичната концепция с
естетическото, материално пресъздаване
на божествената образност и с
нарастващата важност на християнския
храм в живота на обществото. Евсевий
Кесарийски първи разкрива символиката
на християнската базилика, в своята
проповед по случай освещаването на
църквата в Тир (314-315),
която
съответства на йерархическото членение
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на
вярващите и подражава на
Соломоновия храм [11].
Древните християнски църкви
като тези в Одесос, съдържат във своето
вътрешно литургично пространство
елементи от еврейската синагога (фиг.4).
От подиума (бима) продължава да се
чете Библията. Мойсеевото седалище се
превръща в епископска катедра (трон)
[5], но църквата вече не е ориентирана
към Йерусалим, а към изток, защото
оттам се очаква второто пришествие на
Христос. Св. Василий Велики определя,
че християнската молитва трябва да се
отправя само към изток.
Това е
причината в апсидата, на източната
страна на базиликата, да се устройва
олтарът. Синагогалният ковчег на Завета
се развива в престол, на който се слага
служебното Евангелие – апракос [15].
Това показва по неоспорим начин, че
много
съществени елементи на
християнската църква са заимствани от
юдейската традиция.

Фиг.4. Аксинометричен разрез
на раннохристиянска базилика
Разглеждането на базиликалната
архитектура от формална гледна точка
поставя фундамента за разбирането и на
нейния символен аспект. Именно
съпоставката и обединението на тези две
основни линии – формална и символна,
носят пълнота в разбирането на
духовния
заряд,
който
носи
раннохристиянкия храм. Погледнато не

от формалния ракурс, а в символен
аспект, раннохристиянската базилика е
идеен проект на вселената, създадена от
Бог, но и се превръща в сцена за
изработване на Евхаристийната литургия,
която в своята мистериална същност е
състояние на духа.
Тази вътрешна хармония на
базиликалната архитектурна форма е
синергично свързана с нейния сакрален
характер.
Много
изследователи
задълбочено са изложили концепцията
за Църквата като Божи дом [17], в която
тя е образ на космоса, сътворен от
Създателя. Разделянето на храма на три
основни части - олтар, наос и притвор
съответстват на космическия ред, описан
в
Библията
и
е
своеобразно
хоризонтално изобразяване на света.
При появата на купол в базиликите,
който символизира божественото небе се
проявява и вертикалния порядък.
(Лилчик, 2003)
Тази
идейна
съпоставка
е
разработена в пълнота в изследванията
на Андре Грабар, Виктор Лилчик,
Димитър Ангелов, Димитър Овчаров и
др., поради което моят поглед към
разчитане на символния характер на
раннохристиянския храм е насочен
главно към паралелите, свързани с
Евхаристийното
тайнство
и
концептуалната
последвателност
в
богословските текстове на ранните
апологети.
Разглеждането на пластичните
изкуства като състояние на духа,
поражда
различни
ракурси
в
проблематиката на формирането на
раннохристиянското
изкуство.
Изучаването
на
индивидуалното
съзнание и неговото проявление във
философията, изкуството, религията и
културата, очертава кръга на търсенията
ми
–
сложния
диалог
между
Античността и Средновековието и
синкретичната им взаимовръзка в
християнското изкуство.
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Хегел възкресява идеята за
създаването на абсолютна точка на
наблюдение към всички изкуства в
миналото, от която може ясно да се види
вътрешната структура на отделните
произведения на изкуството, и която в
своите
методи
трябва
да
бъде
изследователска. В това проучване
основополагащо е именно разглеждането
на историята на изкуствата като част от
общата история на
развитие на
човечеството,
като въплъщение на
„духа на времето”. Успоредно с това се
търси онази движеща сила на изкуството,
която се превръща в художествена воля.
(Хегел, 2004)
Между философията и изкуството
съществува дълбока връзка, както между
формата
и
съдържанието
в
„структурните хомологии”, така и
между
духовното
и
материално
изразяване.
Съпоставянето
на
раннохристиянската
архитектура,
образната символиката и философията
на раннохристиянските отци, разкрива
сложните съотношения между мисъл и
образ, и изгражда паралелите между
теологическата мисъл и архитектурата.
Конкретният времеви отрязък, в
който се прави тази съпоставка, се
ограничава в историята от времето на
управление на император Константин I,
и по-точно 313 год., когато се признава
равнопоставеността на християнската
религия до VI век или преди
образуването на типичния византийския
стил при управлението на Юстиниан
Велики. Първите три века са свързани с
развитие на теологичната мисъл и
изясняване
на
богословската
проблематика, което по-късно приема
образно съответствие в християнските
храмове. Именно в този отрязък се
открива удивително синхронно развитие
на
философката
мисъл
и
на
базиликалната архитектура.
Храмовото здание е символично
пространство, което е реален образ на
обитаващите
го,
като
вътрешно

пространство, използвано от човека, то е
най-непосредствената
форма
на
изразяване на неговата личност или в
случая на общото съзнание.
Св. Великомъченик Стефан,
казва: „Всевишният не живее в
ръкотворни храмове” (Деян. 7:48). Но,
Св. Августин Велики в своята „Църковна
история” посочва, че за разлика от
другите
религии
християнството
притежава пълнотата на Божеството,
съединено с човешката природа на
Божия Син и постоянно актуализирано
във
върховното
тайнство
на
Евхаристията. Оттук следва осмислянето
на християнския храм като здание, което
се основава на човешкото тяло на
Иисус Христос. За посветените, то е
истинският Храм, в който „телесно
обитава
всичката
пълнота
на
Божеството” (Кол. 2:9).
Връзката
между
храмовото
пространство и Евхаристията е залегнало
във всички раннохристиянски текстове.
Именно местата, в които се извършва
безкръвната Жертва и се събират
членовете на църковното тяло са
храмовете. Тъй като принасяният в
жертва Христос е в онтологическо
единство с Бога Отца и Светия Дух,
помещението за богослужение често се
нарича „Божи дом”, въпреки че Бог не
може да бъде ограничен от пространство.
Чрез екстериора и интериора на
храмовете, Църквата свидетелства за
себе си и се превръща в своеобразен
богочовешки
организъм.
Архитектурният план на християнските
храмове отразява и разбирането за
йерархическото устройство на космоса,
вкоренена
в
неоплатоническите
представи за божествения първообраз и
неговото земно отражение, за Църквата
като видим носител на невидимата
действителност
на
Небесния
Йерусалим.
В образователните центрове на
ранното християнство, учителите в
църковните
училища
изследват
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библейските текстове и техните истории
са се превърнали в своеобразни
обозначения на целия комплекс от
явления, характеризиращи богословския
живот на Църквата в течение на няколко
века. Епохата на ранното християнство
може да се раздели на няколко периода:
първи период – от I до средата на IV век,
втори период – от средата на IV до
първата половина на V век и Трети
период – от средата на V до края на VI.
През тези периоди творят водещи
християнски
мислители,
като
Св.
Василий
Велики
(329-379),
Св.
Атанасий
Велики
(298-373),
Св. Григорий Богослов (329-390),
Св. Григорий Нисийски (335-394),
Св. Августин Блаженний (354-430),
Св. Йоан Златоуст (349-407),
Св.
Григорий Велики (540-604), Св. Максим
Изповедник (ок. 580-662) и други отци
на
църквата,
както
и
на
раннохристиянски теолози и хронисти
като Дионисий Ареопагит (неизв.ок.96), Тертулиан (155-230), Ориген
(185-254), Евсевий Кесарийски (265-340)
и др.
За да проникнем в структурата,
логиката и целесъобразността на
базиликалните храмове, би трябвало
най-напред да се опитаме да проникнем
в същността и структурата
на
философската мисъл, закодирана в
църковните текстове.
Основна
идея
в
раннохристиянските
богословски
текстове
е
обосноваването
на
религиозните догмати, чрез логическите
методи
за
доказателство.
Като
фундамент се използват идеи от
античната
философия
–
Платон,
Аристотел
и
неоплатоническите
традиции. Посредством подобен апарат
се осъществява систематизация на
богословското познание като основа на
теологията. В този ред на мисли
богословието следва да се разбира като
единна духовна среда, като тази духовна
атмосфера
се
характеризира
с

безусловен приоритет на вярата над
разума, както и в систематизирано
разработени методи на обучение.
Раннохристиянските
догмати
представляват именно такова цялостно,
систематизирано
изложение
на
философията и теологията, в която
мислите се излагат в най-ясни, точни и
строги форми.
Движейки се в тази духовна среда,
архитектът на базиликите усвоява и
предава същността на съвременната му
теологична мисъл, която има три
основни характеристики:
пълнота,
подредба според определена система от
съответстващи ги части и дедуктивна
неопровержимост
(достатъчна
взаимовръзка) – всичко това обогатено с
литературния еквивалент на търсената от
раннохристиянските отци насочваща
терминология.
Методите на раннохристиянската
богословска мисъл и структурата на
нейното изложение намират пряка
аналогия
в
логиката
при
формоизграждането на базиликалните
храмове. Характерните за теологията,
диалектически
процедури
на
примиряване на противоположни гледни
точки, както и осъзнатата, систематична
и ясно разчленена подредба на
изложението, образно се откриват и при
архитектурата на базиликите: от една
страна с ясното разчленяване и
съразмерност на отделните елементи, и
от друга – с
цялостно звучащата
завършеност на архитектурния ансамбъл.
Последователността
на
изложението и строгата принципност
намират отражение в структурата на
основните конструктивни елементи и
съдържание на базиликите. Във формата
и съдържанието на храмовете се цели да
се постигне „пълнота” и затова, чрез
синтез и елиминиране, архитекта се
стреми към съвършеното решение. В
своята образност, базиликата се стреми
да въплъти цялото християнско познание
–
богословско,
нравствено,
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естественонаучно и историческо, където
всичко застава на мястото си и е в
хармонично съзвучие.
Дедуктивната неопровержимост
се изразява в архитектурата, чрез
стандартите, които показват, че макар
отделните елементи да образуват едно
ненакърнимо цяло, трябва да проявяват
и своята идентичност или това е
„постулатът за взаимно подразбиране” пряка проява на мисълта, която
предпоставя възможността да се изведе
организацията на цялата структура от
напречния разрез на един-единствен
стълб.
В контекста на този философскоизскуствоведски поглед, можем да
възприемем
раннохристиянската
архитектура като подобие на дискурс,
стълкновение на стари елементи и
помиряващи
ги
взаимноподчиними
системи, създаващи синкретични връзки,
като единен порядък от части,
превърнати в цялостна система. Това е
съпоставимо с единството на методите,
при които различните части на
апологетските
текстове
на
раннохристиянските отци, стават равни
една на друга и така пораждат крайната,
завършена мисъл.
Процесите на интеграция могат
да се сведат до два основни преодоляване
на
конфликтите
(стилистически и морфологически) и
изразяване на концепцията за висшия
порядък. Към първия спада апсидата, а
към втория – проявата на единна
вътрешна система в интериора на
архитектурния комплекс.
Характерното
за
ранното
богословие помиряване на идеи се
наблюдава
в
обединението
на
структурните елементи, в изграждането
на обща архитектурна система и
туширане
на
конфликтите
на
разнородните структурни елементи като
след достатъчно търсения и разнородни
подходи, архитектите, в по-голяма или
по-малка
степен,
достигат
до

уравновесени решения. Този идеен
замисъл за единство и хармония е пряка
аналогия
на
раннохристиянската
богословска мисъл.
Оттук
произтича
и
„органичността” на базиликата или
другояче казано съществуващата цялост,
която се изразява в това, че частта се
отнася към цялото, както цялото се
отнася към частта. Следователно можем
да направим извода, че съществуващото,
като интегрално битие е това, което в
действителност
означава
думата
„органично” – вътрешно присъщо.
Символичното съдържание на
раннохристиянската
архитектура
е
изразена в последователна система
намираща паралели с Хегеловата
концепция за изкуството и религиите и с
изследванията на Панофски, в които
предмета на познанието приема формата
на духа. Същността и не е израз на
лични чувства и предпочитания, а на
колективни
душевни
състояния.
(Панофски, 2003) Както, казва Ортега-иГасет в „За стила в архитектурата”:
Сградите са огромен социален жест.
Чрез тях се изразява целия народ. Това е
всеобща изповед на тъй наречената
„колективна душа”.
Дълбочинната връзка между
философия и изкуство, в частността на
изследването
между
богословските
текстове от ранното християнство и
храмовата архитектура от същия период,
в района на Одесос, има своята образна,
ясна
характеристика,
видима
в
цялостното изграждане на формата и в
структурирането на мисълта, но силата и
е в символния заряд, изразен чрез
перспективата,
която
установява
порядък в пресъздаденото зрително поле,
но същевременно формира и видимия
свят. Защото ние живеем в символическа
реалност, където символическите форми
са част от универсума, а между
произведенията
на
изкуството
и
културната
среда
съществува
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непосредствена връзка, изграждаща
битието и осмисляща неговата форма.
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ПАМЕТНИЦИ НА АРМЕНСКОТО ПРИСЪСТВИЕ В ГРАД ВАРНА
Жаклин Бодурова, Масис Хаджолян
Темата – предмет на това изложение
е вдъхновена от обявената от Европейския
парламент 2018 год. като година на
културното наследство на Европа. Идеята на
това начинание е да се акцентира на
културните ценности като извори на
човешка памет и на духовната култура в
нашия континент. Право на градивен отзвук
имат всички народи, които по отделно и в
тяхната съвкупност могат да изявят своята
богата палитра от изкуства, обичаи,
традиции и други, като съставни части от
техния многолик живот.
Древна и по-близка Варна има с
какво да отговори на европейската
инициатива. Един малък отрязък от нейната
история
е
физическото
и
духовно
присъствие на арменската общност в град
Варна, отразено в сътворените и почитани от
нея паметници в широк смисъл на това
понятие. Чрез тях в столетията се съхранява
арменската
християнска
вяра,
езика,
националното
самосъзнание
и
същевременно се възпитават граждански
добродетели, развива се съпричастността
към проблемите на целокупното общество и
социалната интеграция на арменското
малцинство като съставна част на единния
български народ.
Арменци населяват Балканите от
далечни времена. Една голяма вълна е
придошла в Българските земи през VІ-век,
по-късно, около Х век, като арменски войни
в редиците на византийската армия,
завоювала български територии (1).
През средните
векове, сред
разрушаване на древната арменска столица
Ани ( днес на територията на Източна

Турция) , първоначално те се установяват в
Полша, а за избягване на принудителното
приемане на католическата вяра се
преместват в днешна България. По време на
кланетата в Османската империя през
периода 1895-1896 г. България радушно
приема арменските емигранти. Нова голяма
вълна от арменски бежанци пристига в
България през 1915-1922 г., по време на
Геноцида, извършен над арменците в
някогашна Западна Армения ( днешна
Турция). В по-ново време, в България,
респ.във Варна пристигат и заживяват
внушителни групи емигранти от Република
Армения , под напора на утежнените
условия за живот по време на военния
конфликт между Нагорни Карабах и
Азърбейджан.
Армения е първата държава приела
християнството като официална религия
през 301 година. Към края на IV век,
проповедникът Месроб Мащоц решава да
създаде писменост и литература на роден
език, понеже арменските миряни трудно
приемат и осъзнават проповядването на
Библията, която е написана на гръцки език и
има опасност от асимилация на народа.
Обръща се към католикоса Сахак Партев и
цар Врамшапух за помощ, споделяйки
желанието си. Те му
оказват морална
подкрепа и той създава арменската азбука в
град Самосад през 405 год. Негово важно
дело е преводът на Библията, който
извършва с още двама свои ученици Ованес
и Ховсеп.
Първите данни за наличие на
арменско население в град Варна са от 1436
г., а най-стария паметник е от 1470 г.,
когато
преселници
от Генуа и Дафа
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построяват църква във вид на
дървен
параклис, която по-късно е унищожена при
пожар. Върху нейните основи е изградена
нова църква, осветена на 2 януари 1844 г.(2).
Олтарът е построен от надгробни плочи,
които носят датите 20 август 1667 г., 12 март
1505 г., 1782 г., 10 септември 1786 г.(2).
Погледнат от високо, храмът има формата
на кръст с многостепенна пирамида-кубе на
камбанарията. Този стил на кубетата се
среща само в арменските и грузинските
храмове.
Църквата
е
ремонтирана
първоначално през 1910 г., когато е
построена камбанарията , предверието за "
оглашените" и пангарът-помещението за
продажба на свещи. Следващи основни
ремонти за извършени през 2002 г., 2006,
2008, 20011-12 год., когато изцяло е
реставрирана камбаната, изградено е ново
осветление,
осигурена
е
централна
климатична инсталация , обособена е нова
молитвена стая за палене на свещи,
извършен е и ремонт на сградата,в двора на
църквата, в която се помещава училището и
канцеларията на църковното настоятелство.
Видно от оригинални документи,
съхранявани в Архива към Община Варна,
на 18 декември 1909 година, от името на
Арменското Църковно настоятелство в град
Варна с председател Апрахам Гарабедян, е
подадена молба до Кмета на град Варна за
утвърждение на проект, изработен от
архитект Дабко Дабков на 22 ноември 1909
год., за нова артика и хор в Арменската
черква, находяща се в същия град, чиито
адрес тогава е II участък, на ул. „Свети
Климент“ и ул. „Филаретов“, с приложени
три броя екземпляри. Окръжният инженер с
писмо № 6937 от 24.12.1909 год. на Главна
дирекция на „Пътищата, благоустройството
и сградите“ в град Варна връща плана в два
екземпляра надлежно утвърден. Артиката
представлява покрито сводово предверие,
което се изгражда от запад. Предвидено е
място за продажба на свещи.


Преддверие – наречена кавит.

Централна част – адиан.

Клир – тас.

Олтарно възвишение – хоран.

Централен, ляв и десен олтар, които
се наричат Света трапеза – Сурп сегхан.

Хранилище – бахаран.

Балкон – вернадун.
Входът на църквата задължително се
изгражда в западната част на църквата и
срещуположно на него – на изток – се
намира светата трапеза, символизираща
пътят на Спасителя към Голгота. Тъй като за
православните
християни
изгревът
символизира светлината на богопознанието,
затова и олтарът винаги се намира на изток.
А входът на църквата е на запад тъй като
преминаването през него символизира
нашият път от мрака на езичеството към
светлината на единият Бог, творец на всичко
видимо и невидимо.
Олтарът е открит – без иконостас,
както в католическите храмове, а този
обичай произхожда от синагогата, където
Престолът Господен е открит. Има две
завеси – голяма, която закрива олтара през
Страстната седмица до Възкресение, и малка,
затваряща се по време на приготвяне на
Светото
причастие.
Както
предават
апостолите чрез Евангелието голямата
завеса се раздрала, когато Христос издъхвал
върху кръста. От двете страни на стълбите за
олтара има два параклиса. В левия се
извършва кръщене на децата, а десният е
Ризницата – място за съхраняване на
одеждите и обличане на свещениците.
Ктитор на пристройката е Саркис
Хайрабедян, а строител – Апраам-калфа,
известен за времето си майстор.
Клирът на храма е мястото където
застават четците по време на църковните
служби.

Храмът се състои от няколко части:
ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА 2018
27

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА И ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН
Хранилището служи за съхраняване
на църковната утвар и богослужебните
одежди, а също така там се намира и
купелът за кръщение наречен баптистериум
– мъгърдаран.
Балконът в храма е мястото, в което
се
събира
църковният
хор,
който
символизира ангелите възпяващи Господ,
затова е отделен от миряните и се намира на
по-високо място.
Преддверието на храма, назад във
вековете, е служело за място където са се
събирaли всички все още непокръстени,
каещи се, и духовно непречистени, поради
това че са нямали право да присъстват на
същинската част от светата литургия.
Стените
са
изписани
във
византийски стил, иконите имат вид на
художествени платна в рамки. Те са дарение
от арменски миряни през различните години.
Иконата на Свети Хованес е дарена от
Онниг Т. Армаджян на 28.12.1943 год.,
иконата на Свети Саркис – от Минас
Баеркян на 13.04.1930 год., иконата на Исус
Христос – от Мадлен Н. Берберян на
08.04.1936 год., иконата на Свети Кеворк –
от Къдзакриц и Нуириц Овида Ровна
Партамян на 01.01.1930 год., иконата на
Крикор Лусарович – от Мариам А. Азизян
на 09.09.1925 год.
Църковна утвар се състои от
следното:
Светото причастие се изготвя в
специална чаша наречена потир – съгигх.
Хлябът, който се превъплъщава
в
Христовата плът се поставя върху чинийка,
наречена дискус – магхъсман. Потирът
символизира чашата на Христовите мъки, а
дискусът яслата, в която младенецът бе
поставен. За разлика от ААПЦ в източноправославната църква върху дискусът се
поставя предмет наподобяващ звезда,
наречен
звездица,
символизиращ

Витлеемската звезда. Приборите за светото
причастие се съхраняват в малка ниша –
хоръртаноц, намираща се от лявата страна
на светата трапеза. Тази ниша символизира
пещерата в която Спасителят се роди.
Остатъците от светото причастие се
съхраняват в специална кутия, наречена
дарохранителница – сърпадуп. Мирото в
ААПЦ се съхранява в съд с формата на
гълъб, тъй като изображеинето на гълъба в
християнството символизира Светия Дух, а
чрез тайнството – миропомазване се
предават Неговите благодати. Този съд се
нарича мирони-аман. На най-високата част
от етажите на светата трапеза се намира
кръстът с разпятието – в древни времена
изобразявал
мъките
изтезанията
и
страданията на престъпници, а днес е
символ на нашето спасение, тъй като на него
Спасителят
проля
своята
кръв
за
изкуплението на греховете на човечеството.
Православният кръст, обикновено се
изобразява в горната си част с табелка с
надпис INRI, на арменски ХНТХ – т.е. Иисус
от Назарет – Цар на Юдеите. С този надпис
и тръненият венец римските войници са
искали да се подиграят с Божият син, като
тръненият венец трябвало да изобразява
царската корона. Под краката на Спасителя
се изобразява череп с преплетени две кости
– символ на смъртта. Тъй като Христос
победи смъртта, този страховит символ е
поставен в неговите крака. Непосредствено
под кръстта се намира Светата Библия.
Библията за християинте е единственото
свидетелство което Бог остави за себе си.
Старият Завет посредством пророците,
предвещали избавлението от греха чрез
идването на Божият син и Новият завет
посредством
Христовите
апостоли,
превърнали се в живи свидетели на Неговите
чудеса.
Кадилница
–
пурвар.
Димът
извисяващ се от кадилницата към небесата
символизира нашиет молитви отправени към
Бог, а също така и невидимите ни дарове
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към невидимият ни Отец. Тамянът се
съхранява в прибор наречен хънгаман.
Къшоц – представлява диск с
изображение на серафим. В долната си част
дискът е монтиран върху дълга пръчка, и в
целостта си този предмет наподобява жезъл.
Неговата символика е ангелите които слизат
над Светата трапеза, за да прислужват на
Христос (Светото причастие) и да го
предпазват от всичко нечисто.
Хоругва – Хачвар. Знамена с
изображението на Спасителя поставени
върху дръжки. Хоругвите се използват при
литийни шествия.
Чашка – Пажгаман. Малка метална
чаша, в която се налива виното за причастие
преди Светата литургия.
Свещи. Пламъкът на свещта
символизира силата и топлината на нашата
молитва, а също така свещта е малката
жертва, която всеки един християнин прина
на Бог, влизайки в Храма. Добре е да се знае,
че паленето на свещи не може да замени
молитвата. Основната цел която трябва да
бъде водеща за всеки един мирянин,
пристъпващ прага на храма трябва да бъде
молитвеното общение с Бог и пречистването
на душата.
Закопчалка за свещенически колан –
Джармант.
Свещенически одежди – Шурчари.
На северната фасада на Арменската
църква „Свети Саркис“ в град Варна е
поставена плоча на дарители със следните
имена: Симон и Зарухи Маринян, Крикор
Тарханян, Нъшан и Зарухи Махакян.
В дворът на Арменската църква
„Свети Саркис“ в град Варна е запазен
надгробният
камък
на
Архимандрит
Мъгърдич Дерунян, разположен откъм
северната фасада. Той носи следния надпис
„Тук почиват тленните останки на Отец
Мъгърдич Дерунян, даровит калугер, пастор
визитатор (представител) в България, роден
в Константинопол през 1868 година, загинал
в пожар, Варна 1896 година“. Той е един от

високопоставените прелати, който посещава
колонията в Базарджик и освещава
тамошното учебно заведение. Неговата
насилствена смърт силно впечатлява
населението на града. През лятото на 1895
год., Архимандрит Мъгърдич Дерунян е
назначен прелат vizitator, който пътува за
изпълнение на определена мисия, за
арменските общности в Румъния и България.
Енцикликата-пълномощие, издадено от
Католикосът Мъгърдич I Хримян Ванцхи, е
резултат на молбата, отправена от
Епитропството
на
Сулина,
което
продължително време е лишено от духовен
водител. Енцикликата посочва факта, че
Архимандрит
Мъгърдич
Дерунян
е
ерудирано духовно лице, което освен
арменски и турски езици е добър познавач
на френски и английски езици. Архимандрит
Мъгърдич Дерунян
принадлежи към
Монашеския Орден от Ечмиадзин и преди да
пристигне в дунавския край е проповедник в
Църквата „Свети Стефан“ от Хаскюг в
Константинопол. Не разполагаме с данни за
неговия престой в Сулина, но знаем, че
идвайки в тази област остава известно време
в град Варна и посещава арменската колония
от Базарджик, където освещава през 1896
год. постройката на училището „Вартан
Мамигонян“.
Архимандрит
Мъгърдич
Дерунян загубва живота си вследствие на
пожара през 1896 год. в училището
„Сисагян“ в град Варна. Смъртта му е
насилствена, понеже след пожара намират
неговия труп обезглавен. Престъплението,
отдадено на политическите събития и
неразбирателствата с гърците от града,
силно развълнува членовете на арменските
общности от Варна и Базарджик. Случилото
се е разказано от активиста Вахан Мазманян
в страниците на списанието „Хайреник“ (в
превод: „Родина“), издавано в Бостън,
приписвайки престъплението не на гърците,
а на турските екстремисти.
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В дворът на Арменската църква
„Свети Саркис“ в град Варна са
разположени следните паметници:

Паметник на именити арменски
хайдути (федаини) – 24 души - изявени
поборници за освобождение на западна
Армения от турските завоеватели.

Мраморен паметник в памет на
жертвите от геноцида над арменския народ,
извършен от турските поробители през 1915
год.

Хачкар – арменски каменен кръст,
който се намира до главния вход на църквата,
подарен от г-н Армен Бадеян на арменците и
църквата.
Още преди Освобождението, от 1844
г., в града съществува паметник на знанието,
като втори духовен център – арменско
мъжко училище, което има над 100 ученици
и двама учители.
През 1889 год.
съществуват две арменски училища с четири
учители и 155 ученици. След четири години
учениците са 304, а учителите-6. За двете
арменски училища се избират училищни
настоятелства. Създава се и първата
арменска детска градина.
По-късно се утвърждава арменското
частно основно училище, основано от една
от най-известните фамилии Сисагян, която
произхожда от Константинопол, намира
убежище на Балканите в началото на XIX
век. Част от семейството се установява във
Варна и основава по това време енорийското
училище, което носи името им „Сисагян“, а
друга се заселва в Базарджик. Периодичното
издание „Хаястан“ (в превод: „Армения“),
което се издава в Константинопол, съобщава
за съществуването на Културното дружество
„Сисагян“ в град Варна през първата
половина на XIX век, под чиито патронаж
функционира енорийското училище. През
1847 год. константинополският сараф и
търговец Ага Мисакян, основател на
училище „Мисакян“ в град Букурещ
(Румъния), прави щедро дарение на
варненското енорийско училище.

Сградата на Арменското училище е
разположена в един двор с Арменската
църква „Свети Саркис“, находяща се на ул.
„Хан Аспарух“ № 15. Същата е изградена
през 1855 год. и изгаря вследствие на пожар
през 1898 год.
До ул. „Шипка“ е съществувало
арменско девическо училище. То е било
частно и открито от А. Джерджан, който
идва в град Варна след 1890 год., вследствие
на геноцида над арменците. Той е с висока
обща култура, интелигентен и изключително
скромен. Когато изгаря арменското училище
през 1896 год. 400-те ученици се прехвърлят
в неговото учебно заведение, докато се
изгради новата сграда. По учебната
програма се изучава френски език и
преподавателки са монахини от Френския
девически колеж „Saint Andrew“.
По проект, изготвен от архитект
Торос Тороманян, който е арменски бежанец
от град Трапезунд (Османска империя, днес
в Турция) по време на първите
Абдулхамидови кланета през 1895-1896 год.
и се установява да пребивава в град Варна
до 1900 год., когато заминава отново за
Турция, се изгражда новата сграда на
Арменското училище, която е разположена
до днес в двора на Арменската църква
„Свети Саркис“, на същия адрес. На първи
етаж са предвидени и са реализирани
канцелариите на Църковното настоятелство
и жилището на Архимандрита.
Видно от оригинални документи,
съхранявани в Архива към Община Варна,
от името на Арменското Училищно
настоятелство в град Варна с председател
Крикор Партамян е подадено заявление с
техен изх.№ 233 от 20.07.1939 год. и с вх.№
2525 от 20.07.1939 год., подписано от
секретаря (подписа не се чете) и
председателя до г-н Началникът на
Архитектурното Отделение при Варненската
Градска
Община
за
издаване
на
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позволително
за
изграждане
на
железобетонна плоча и стълбище с цел да се
замени старото дървено дюшеме и дървена
стълба на Арменското училище, с
приложени планове и изчисления в три
екземпляра, изготвени от инженер Веселин
Савов, със седалище град Варна, ул.
„Преслав“ № 32. Според него сградата е
стара и масивна. Налага се да бъде заменено
дървеното дюшеме в коридора, както и
дървеното
стълбище
като
по
целесъобразност те се предвиждат да бъдат
железобетонни,
постлани
с
мозайка.
Проектът е представен с вх.№ 2525 от
20.07.1939 год. и утвърден на 24.07.1939 год.
Издадено е Позволителен билет № 895 от
26.07.1939 год. Строежът е ръководен от
инж. Веселин Савов.
Сградата на Арменското училище
носи „ехото на историята на арменците“ от
началото на миналия век и живота на децата,
протекъл там до официалното закриване от
властите през 1960 година на училищата на
всички етноси в България. Преподаването на
арменски език продължава по определена
система
с организираното участие на
арменската общност и заинтересованите
арменци – ученици. Така е и в днешни дни,
включително в град Варна и с това се
осъществява конституционното им право за
изучаване на майчиния език. Днес, в тази
сграда
продължава
да
функционира
Арменска детска градина и факултативно да
се преподава арменски език на учениците.
От 19-ти век арменците имат свои
гробища в района на Пантеона в морската
градина. През 1935-36 год., те се преместват
в новоизградения по западноевропейски
образец централен гробищен парк, в който
е обособен терен, в квартали 41 и 42,
отреден за григоряни, разположен в близост
до Арменски параклис (на арменски език:
Мадур). Видно от оригинални документи,
съхранявани в Архива към Община Варна,
от името на Арменското Църковно
настоятелство в град Варна е подадено

заявление с техен изх.№ 55 от 07.02.1941 год.
и с вх.№ 344 от 24.02.1941 год., подписано
от секретаря и председателя (подписите им
не се четат) до Почитаемото Варненско
Градско Общинско Управление, Отделение
„Архитектура“ за одобряване на проект за
строеж на Параклис в новите арменски
гробища в град Варна, изготвен от архитект
Дабко Дабков, и за издаване на
позволително за строежа. С Решение № 148
от Протокол № 11 от 19.03.1941 год. на
заседание на Засилената управа на
Варненската
градска
община,
в
присъствието на Кметът инж. Янко
Мустаков,
Помощник
кметовете
Н.
Димитров
и
Константин
Минев
и
Общинския съветник Г. Ляцканов (отсъства
общинския съветник Ат. Костов) е одобрен
изготвения проекто-план за постройка на
параклиса
от
Арменското
църковно
настоятелство в общинските гробища и
същият следва да бъде изпратен за надлежно
утвърждение
в
Министерството
на
Обществените
Сгради,
Пътищата
и
Благоустройството. Там е одобрен като
идейна скица от, с препоръки заедно с
представения окончателен проект и книжата
да се изпрати подробно разработен разрез
през сградата и желателно е да се опита
създаването на покрив със слаб наклон,
който да запази характера на параклиса. От
името
на
Арменското
Църковно
настоятелство в град Варна е подадено
заявление с техен изх.№ 616 от 31.07.1941
год. и с вх.№ 775 от 05.08.1941 год.,
подписано от секретаря и председателя
(подписите им не се четат) до Почитаемото
Варненско Градско Общинско Управление,
Отделение „Архитектура“ с приложена
корегирана скица от Министерството на
Обществените
Сгради,
Пътищата
и
Благоустройството, с покривна конструкция
в три екземпляра за строеж на Параклис в
Арменските гробища в град Варна.
Строежът ще бъде изпълнен със средствата
на дарителите Господа Партамянови, затова
не изпращаме необходимите книжа за
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обществен строеж. Издаден е позволителен
билет № 549 от 01.10.1941 год. Дарителите
са собственици на Акционерно Дружество
„Партамянови“, основано през 1926 година
във Варна и притежатели на фабрика за
производство и търговия на чугунени
изделия, находяща се в индустриалния
квартал на града. Параклисът носи името
„Свети Крикор Лусаворич“. Олтарът е на
изток съгласно православните канони. По
одобрен проект е предвидено да се изгради
подземие за шест броя ковчези на две нива.
Впоследствие от дясната страна на входа е
изпълнена Семейна гробница на дарителите
Партамян.
Пред Мадурът са разположени осем
гробове на Отци (Дер) и свещеници (кахана)
през различните години на служенето им:
Хазарос Кахана (свещеник) Ховханнес –
роден в Есги Шехир през 1880 год. и
починал на 18 декември 1927 год.; Мардирос
Авак Кахана (свещеник) Мардиросян –
роден на 21 март 1844 год. в град Варна –
починал на 28 май 1914 год. в град Варна;
Дер Гумси Кахана (свещеник) Пиркадян –
роден в Медз Нор Кюх, Бурса на 26.09.1856
год. и починал на 1 март 1926 год. в град
Варна; Дер Ховханнес Кахана Д. Въртанесян
Арачн – роден на 7 април 1859 год. –
починал на 17 януари 1899 год.; Дер Йеновк
Кахана Дер Харутюнян – роден в Гейве
кюрт Белен, Измит – починал на 7 март 1926
год., на 69 години; Дер Шимавон Кахана
Торосян – роден на 13 септември 1881 год. в
село Самрс, Сепасдя – починал на 3 юли
1949 год.; Крикор Ховханнесян – роден на
23 март 1885 в Хаскех – починал на 28 март
1951 год.; Свещеник Микаел Безирджиян –
починал през 1967 год., на 78 години; Дер
Крикор Кахана Езегелян (1935-2013) и
Презвитера Анник Езегелян (1946-2017).
Паметник
е
поставен
във
варненската морска градина, посветен на
1700-годишнина
от
приемане
на
християнството като държавна религия. Той

е осветен на 27 юни 2002 г.в присъствието
на арменския католигос (патриарх) Карекин
ІІ, по време на официалното му посещение в
България по покана на Светия синод (3).
Относително нов е и паметника пред
археологическия музей във Варна. Той е
поставен по инициатива на Овсепян &
синове и стана място на ежегодно народно
поклонение пред жертвите на Геноцида.На
него е изписан текст: "Благодарност към
българския народ от арменската общност .Варна".
В град Варна, Галата, в течение на 9
години е живял легендарният арменски
поборник
Антраник
срещу
турското
владичество над западните арменски земи и
арменското население в тях Антраник
Озанян.Той е един от ръководителите на
арменската доброволческа рота в състава на
българската армия по време на Балканската
война. Подпомагал е морално и материално
македонското освободително движение . Покъсно е заминал за Армения и Русия и като
командир на многохилядна арменска военна
част в руската армия е получил военното
звание " генерал". През 1987 г., пред неговия
дом,
е
поставена
паметна
плоча.
Понастоящем домът е частна собственост с
намерение да се превърне в дом-музей на
Антраник Озанян.
Уважението към тази личност и към
неговото дело се изразява и с наименуването
през 2010 г. на централния площад на
Галата на името на генерала. А на този
площад, по предложение на Съюза на
арменците в България и по инициатива на
Овсепян & синове е издигнат бюстпаметник на Антраник Озанян, осветен на 7
юли 2011 год. Той е облагороден на 18
април 2001 год., (международен ден на
паметниците и историческите места) от
младежи от националното движение"
Достойни за България"
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Паметниците
на
духовното
присъствие на арменците във Варна
изпълняват
силна
познавателна
и
възпитателна роля като средище на култура,
национално самопознание и носители на
морални послания.За това те заслужават
обществено внимание , грижи и подкрепа.
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„ТЪЙ НАРЕЧЕНАТА ВАРНА“, БЛИЗО ДО ОДЕСОС – РАЗКОПАНА И ЗАЛИЧЕНА ОТ
ТЕРИТОРИЯТА И КАРТАТА НА БЪЛГАРИЯ
Димитър Г. Чанев
Abstract: Theophanes the Confessor and Patriarch Nikephoros I of Constantinople wrote that the Bulgarians
had reached the so-called Varna near Odessos. According to Constantine VII Porphyrogennetos who wrote
about „the exclavis“. Varna was the name of a river known later as Provadiyska or Devnya river. In 1907-1908
Varna river was partially excavated to make the old Varna Lake – Black Sea canal near the city of Varna. As a
result of this activity Varna river was buried and since then it has not existed in the territory and on the map of
Bulgaria. Does anyone remember about this river now?
Key words: Bilgarrian history, slavics, lingwistic archaeology, Odessos, Varna, old chanel `Lake- Black Sea`.

Според почитаемият проф. Михаил
Лазаров изглеждало, че античният Одесос
престанал окончателно да съществува по
времето на император Ираклий (610 – 641),
най-вероятно към края на първата четвърт на
VI в., откогато били и последните антични
материали на територията на града.[5 , с. 36]
Какви са тези материали и как са датирани
толкова точно – не е упоменато.
В издадената от БАН „ИСТОРИЯ НА
БЪЛГАРИЯ“, акад. Д. Ангелов и др., без
никаква аргументация е предположено, че в
резултат на българската инвазия през 681 г. е
бил правзет и Одесос, сега гр. Варна.[2, с. 100]
В своя труд ОДЕСОС, СТАРА И
НОВА ВАРНА доц. Петър Стоянов пише,
позовавайки се на Д. Ил. Димитров и Ал.
Кузев, че няма данни славяните, които
участвали в опожаряването на Одесос по
времето на Ираклий, откогато били и
намерените останки и монети, да са се
заселили в него. А също и че няма сведения
за завладяването на града по времето на
Аспарух от българите, които дошли до „тъй
наречената Варна, близо до Одесос“. От
Теофан се научавало, че „от 773 до 950 г.
градът минавал във владение ту на
българите, ту на византийците...“[7, с. 31,
32]
Според вербална информация от
археолог Мария Манолова, Археологически
музей Варна – монетите не са надежден
източник за датировка.
Каква е стойността на написаното от
доц. П. Стоянов – преподавател в

ИНСТИТУТ ПО ТУРИЗЪМ гр. Варна, можем
да съдим от факта, че Теофан (втората
половина на VIII в. – първата половина на IX
в.[6, с. 73]) не би могъл да даде сведения за Х
в. На 06.09.2018 г. юристът екскурзовод
Християн Облаков, водещ заплатена от
община Варна безплатна за гражданите
екскурзия по забележителностите на морската
ни столица, вероятно по сведенията на доц.
Стоянов, съобщи същото за преминаването на
Варна във владение ту на българите, ту на
византийците. Хр. Облаков се позова, по
памет, на патриарх (806 – 815 г.) Никифор,
който в своята „Кратка хроника“ е дал
сведения до 829 г. и не е съобщил нищо
подобно относно Одесос.[3, с. 295, 296] Да не
говорим за събития след 829 до 950 г. Няма
как след края на жизнения му път. Повтаряна
многократно, една неистина ще се превърне
ли в истина? Кому са нужни такива публични,
разпространявани
волно
или
неволно
пропагандни дезинформации. И защо? Найвероятно за да бъдат възвеличани склавините,
а не славяните, в оригиналните текстове на
споменатите византийски хронисти, които по
времето на Ираклий са роби на мародерите
авари. И изтребени в еднодръвките си тези
склавини, включително и жени, са боядисали
в червено водите край Константинопол по
време на обсадата му през 626 г[3, с. 294]. А
малцината от тях, които плувайки все пак са
успели да се доберат до спасителния бряг, са
били избити по заповед на проклетия,
безбожен хаган на аварите – според
„Пасхална хроника“[6 , с. 40].
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Но дори Одесос да е бил превзет и
разрушен преди 626 г., то след краха на
аварите при Константинопол византийците са
имали предостатъчно време да възстановят
крепостта до 680 г.
Ако трябва да се говори за величие и
слава в разглеждания период то те са за
източните славяни, наречени анти, които в
състава на многоплеменния болгарски (б.а. –
според
народната
памет)
съюз
на
кагана/императора Кубрат отвоюват и
отхвърлят васалната си зависимост от
каганата на тюркют. А също така антите
неминуемо са участвали в прогонването на
аварския гарнизон най-вече от племенната си,
в рамките на съюзната, територия 1 . Като
следствие съюзната територия е разширена, с
обхващане и на склавини, до р. Дунав, в
делтата на която Аспарук изгражда известния
Онгъл след отделянето от братята си. Като
Аспар(хр)ук, със суфикс `к` – белег за
северен характер на прозвището е назован
третия син на Кубрат в „География“ на
Ананий
Ширакаци.
Според
същата
„География: „В Тракия има две планини и
реки, от които едната – Дунав, като се дели
на шест ръкава, образува езеро и остров,
наречен Пюки. На този остров живее
Аспархрук, синът на Худбаад, който побягна
пред хазарите от Българските планини и
прогони аварите на запад.“[6, с. 77, 78]
Прогонили аварите на запад, войните на
Аспарук се явяват освободители на
склавините2 от аварско робство на заетата от
тях тракийска територия. Местните тракийци
от тази територия също стават част от народа
на новосформираната съюзна държава. И не
от хазарите, а пред хазарите, вероятно и с
част от тях се е оттеглил бележитият
канас/княз с обкръжението си, най-вероятно
под натиска на мюсюлмански мотивираната
инвазия на арабите по онова време. На
Аспарух, със суфикс `х` – белег за южен
1

В нея вероятно са били и северите от княжество
Чернигов, чието име кореспондира с определението
Черна за Болгария в Приазовието.[4, с. 203-бел. 7]
2
Славяните от Руската империя ще върнат своя
морален дълг с освобождаването на братята си –
нарекли се българи, от османското владичество.

характер на новото прозвище, той вероятно е
бил „повишен“ след като българите
разгромяват армията на Константин IV
Погонат и в 680 г. се разпростират
значиително на юг до Одесос. Теофан пише
за тях, че „след като покорили измежду
намиращите се там племена склавини така
наричаните
седем
племена,
поселили
северите от предната клисура на Верегава
към източните части, а на юг и запад до
Авария, останалите седем племена, които
плащали данък“, а Никифор – че „покорили и
племената
склавини,
които
живеели
наблизо…“.[3, с. 261-264,295, 296]
В ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ на БАН
е изразено становището, че „в историческата
литература са изказани различни мнения по
въпроса за характера на държавното
обединение“ на Аспарух; „Теофан и
Никифор… схванали отношенията между
българи и славяни като отношения между
завоеватели
и
покорени.“
Относно
нееднозначния превод на един израз на
Теофан – ту като „под данък“, ту като „под
договор“ е изразено становището, че
„въпросът за характера на държавата и за
отношенията между славяни и прабългари
не трябва да бъде решаван само въз основа
на филологическото тълкуване на един израз,
а
чрез
цялостно
разглеждане
на
историческите обстоятелства“.[2, с. 101]
Предлагам
следния
исторически
анализ и изводи: Кубрат и Аспарух са
наследници на Хернак, според ИМЕННИК на
българските владетели. Като последният е
най-вероятно най-малкият син на Атила. Не
случайно това име е финализирано с
умалителния за Евразия постфикс `к`. Това
означава, че тези двама държавотворци са
били наясно с предимствата на хунския
многоплеменен съюз, в който не са били
важни цветът на очите, на косите,
пигментацията на кожата или говореният език,
а броят на войните, на копията, лъковете и
сабите, признаването на върховенството на
вожда и на субординацията в съюза. Не шепа
моноетносни българи, което е крайно наивно,
а мощно войнско съединение е създал и
Аспарух, което неминуемо е включвало и
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склавини от земите южно от р. Днестър, след
разширението на югозапад до Онгъла на р.
Дунав. Преписвали и писали цял век след
битката край Онгъла и Теофан, и Никифор
трябва да бъдат внимателно осмисляни. Това
че седемте племена склавини са били
обложени с данък не означава, че са били
покорени от Аспарух, понеже в този случай
той едва ли би им поверил границите си с
Византия и с аварите, а би ги преселил
навътре и надалеч в територията на
държавата си. Няма нищо по-естествено от
това всички етноси, които са били под
съюзен договор да плащат данък на
канас/княза, държащ държавната хазна на
съюза.
Византийските
хронисти
разграничават българи и склави в своите
хроники, което показва че те съвсем не са
били наясно с полиетносния характер на
аспаруховата държава и с надплеменния
демосним, т. е. с народностното име
„българи“.
Това
че
археолозите
разграничават артефактите от времето на
първата българска държава на „славянски“ и
на „прабългарски“ не означава, че не всички
в държавата са били българи. Не означава и
че „древнобългаристите“, включително руски
и български, са с коректна визия за
оногундурското, на „стрижените“ с чембас
князе, онаследяване. Не скитници са били
жителите на северокавказките градове със
сходни на българското име названия като
Билкар Балк, Балх и др.п. Такива, българи, за
около два века, са били включително и
маджарите, както и съпътстващите ги при
преселването им в Панония хазари. За
маджарите е известно, че от края на седми до
средата на девети век са обитавали
междуречието Етелкюзю от Дунав до Днепър,
а това означава – в ИМПЕРИЯТА
ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ.
Като потвърждение за пределите на
ранносредновековната България е написаното
в Х в. от Константин Багрянородни, за „част
от България около Днепър, Днестър и
другите реки, които се намират на това
място.“[4, с. 199]
Предвид
гореописаната
ситуация
хипотетично, но логично седемте съюзни

„славянски“ племена, независимо дали със
„северите“ сред тях или плюс тях, са се
поселили на юг от Дунав, освобождавайки
територия за „хуноугрите“ – днес (х)унгарци.
Така че всички участници в битките
край Онгъла и до Балкана са се покрили с
величие и слава, включително аланите, на
чийто език са надписите в Равна и Мурфатлар,
предполагаемо склавите, северите от района
на Чернигов и всички други – приети в
наследство от Кубрат като болгари, които под
командата на Аспарух участват в разгрома на
византийските пълчища през 680 г. Приели
новото име България в онези безписмени
времена
те
най-вероятно
са
се
инициализирали с преминаване от о-кната
към ъ-кната реч (например молча/мълча,
волна/вълна, полно/пълно, Михайло/Михаилъ,
волк/вълк и мн.др.), обогатявали са
речниковия си състав с обмен на думи, в
резултат на което се е оформил съвременният
български език – предимно „славянски“ по
словесен състав, но безпадежен в граматично
отношение. И не само безпадежен, какъвто е
иранският език, но и съдържащ 3000 думи от
този говорен в Сарматия език, 600 от които са
били налични и в турския език. Това стана
ясно в интервю по БНТ 1, взето от
ръководителя на иранската делегация,
посетила
неотдавна
страната
ни
за
представяне на иранска дамска модна
колекция. Това наличие на 600 общи думи с
ирански произход в българския и турски
езици е навярно една от причините
повърхностни „специалисти“ да определят
болг/бълг-арите за тюркски етнос. Не защото
са, а защото не са били тюрки, оногундурите
и техните съседи, начело с Кубрат, отхвърлят
васалитета си от каганата на тюркют. От
значението на старогерманското название
`гунд` – боец, войн и известното в Евразия
`ур` със значение господар, може да се
предположи, че `оногундури` е старото
название на живеещите край реките
запорожки, донски и кубански казаци. В
самата лексема `гунд` вероятно консонантата
`д` указва принадлежност към `гун`,
родителен падеж, а `гун` е руското название
на `хун`; т.е. в названието „оногундури“,
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както и в по-късното Онгъл е видно
„хунско“/“монголско“ езиково наследство със
значение „река“ на морфемата `он` 3 и с
онаследен от хуните войнски/казашки
характер в персонален и групов аспект.
Много вероятно е след края на рода ДУЛО да
са настъпили преструктурирания в държавата
и в боляритета ѝ, както и разграничения
между отделните етноси. Показателни са
еднородните названия на владетелите Тел-ец
– с характерния за западните славяни суфикс
„ц“ и Тел-ериг – с насочващата към
сарматските етноси морфема ер/ар. Стига се
дотам, че едва Крум започва отново да
набира славяни за войската си.
И така – дали Одесос е бил разрушен
от склави и авари, дали е бил превзет с
пристигането на българите, или нито едното
нито другото цитирани становища са верни,
понеже няма такива сведения в хрониките? А
е имало и икономически интереси за
запазването на Одесос от разрушаване… така
както и на Херсон в Крим по време на
болг/бълг-арските държави, а също и по
време на киевската държава. Херсон е
изпълнявал ролята на огромен зърнен склад4,
обслужващ региона и поддържан от Византия.
Наред с изкупуването на зърно в тези два
града от съседните им региони, за последните
пристигали и задморски стоки – от цялото
средиземноморие, казано най-общо. А с
наличният вече през 626 г. за защитата на
Константинопол гръцки огън, превземането
на такива ресурсно обезпечавани по море
крепости като Херсон и Варна не е било
никак лесно.
Широко известно е, че цар Симеон
обявява война на Византия поради
преместването на тържището за българите от
Константинопол в Солун. Кое най-вече го е
разгневило? – най-вероятно увеличените
транспортни
разходи
до
Солун
от
черноморските пристанища, включително от
най-голямото и най-важно за Малка Скития
пристанище на Одесос.
3

Морфемата `он` е налична в речните имена Donabe –
Дунав, Тонзос – Тунджа, Дон, Онон – в Монголия…
4
По вербална информация от археолог Мария
Манолова – Археологически музей Варна.

Константин Багрянородни, пишейки за
русите, които пристигат с еднодръвки от
Русия (б.а. – Рос в оригинала) в Цариград,
уточнява: „От Дунав те стигат до Конопа,
от Конопа до Констанция (сега Констанца
(Кюстенджа), в Румъния), до река Варна, и
от Варна отиват до река Тичина (р.
Камчия)“. В бележка под линия е отбелязано:
„Река Варна – дн. река Провадийска , която
се влива в Девненското езеро при гр. Варна.
Срв.
Ив.
Дуйчев.
Проучвания
върху
българското средновековие, стр. 163-164“.[4,
199 - 203]
Пишейки за „така наречената Варна,
близо до Одесос“ за проф. Михаил Лазаров
ставало ясно, че под наименованието
„Варна“ се разбирало местност, близо до
античния Одесос… и че названието се
отъждествявало най-вече със сегашната
Провадийска река, която се влива във
Варненските езера.[5, с. 36, 37] Не е ли
абсурдно – местност да бъде отъждествявана
по название с река, която на всичко отгоре не
е близо до репера Одесос? При това вливаща
се не в Черно море, по което се придвижват с
лодките си р(о/у)сите, а вливаща се в
Девненско/Варненското езеро на повече от 25
км от морето. Малко по-северно от р.
Провадийска в езерото се влива и
Девненската река, по името на която в
миналото е било назовавано и самото езеро.
(фиг. 1)

Фиг. 1. Карта на Варненско, Белославско /
Девненско езера, реките Девня и Провадийска,
стар и нов канал.
Названията и на двете реки показват
принадлежност към съответните им градове –
Провадия и Девня. А тъй като река Варна е
посочена от К. Багрянородни на Черно море,
то това може да бъде само реката, оттичала се
от езерото в морето съвсем край
Одесос/Варна и известна в недалечното
минало като р. Девня по името, също в
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близкото минало, на Девненското езеро.
Езеро, което може би е било наречено в
някакъв момент Девненско в асоциация с
Девненските извори, запълващи със своите
води обема му. Вече съм коментирал
несъстоятелността на смисъла „черна“ за
лексемата Варна, означаваща Светлана в
асоцияция със светлината – разпръсквана от
огнедишащия дракон/вар, като название на
слънчевата ни и лъчезарна морска столица на
България. И не само поради това акад. Иван
Дуйчев не е прав да свързва р. Варна с
вливащия се в р. Камчия приток Черна –
може би пресъхналото Кара дере, вероятно
подведен от написаното за името Варна в
етимологичния речник на акад. Андрейчин,
но и поради това, че р. Варна е
позиционирана между Констанция и р.
Тичина/Камчия
на
черноморското
крайбрежие. В съответствие с традициите
появилото се по-късно название Варна на
град Одесос е редно да бъде свързвано с пораншното название Варна на реката, а не
обратното, както при вливащите се в езерото
реки и съответните им градове. Виж (фиг. 2).

Теофан Изповедник пише, че с
червения си императорски кораб Константин
V Копроним повел страховита флота от 2000
кораба по Черно море към устието на Дунав.
„Но когато дошъл до Варна, той се уплашил
и замислил да се завърне. Българите пък,
като го видели и като се уплашили,
изпратили боил и чигат с молба да бъде
сключен мир. Императорът, като ги видял,
много се зарадвал и сключил мир… И
съставили помежду си писмен договор за
това“[3, с. 274] С Варна е свързано
сключването на писмен договор през 774 г., а
не на договор между Аспарух и Константин
IV Брадати, какъвто не е намиран и за
подписването на какъвто край Одесос, бях
убеждаван неотдавна.
От цитирания текст на Теофан става
ясно, че императорът е стигнал с кораба си до
Варна – най-вероятно до устието на
плавателната само за лодки река, отбелязана в
Х в. от Константин Багрянородни с това име,
но неизвестна като обект с речен характер за
хрониста „изповедник“. Не е посочено от
какво се е уплашил Константин V Копроним,
но най-вероятно се е уплашил от заелата
отбранителни позиции българска войска по
аспаруховия вал, традиционно съоръжаван с
берма и запълнен с вода ров. Не е посочено,
че договорът е бил подписан в Одесос, макар
че би могло. И поради това най-вероятно
договарянето и подписването са станали на
отличаващия се с червения си цвят
императорския кораб, до който видните
български пратеници би трябвало да са
стигнали с лодка. Така както са били
товарени и разтоварвани корабите – с лодки
(справка – Музей за история на Варна) –
преди построяването на съвременното
пристанище Варна. Разположението на вала
(окопа), на разрушената му част, а също и на
стария канал са отбелязани на (фиг. 3).

Фиг. 2. Карта на Варна и околността ѝ с
двуръкавната река от „Девненско“ езеро до
Черно море. Издание на Археологическо
дружество Варна 1921 г.
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Фиг. 3. Карта на Шкорпил 1921г. Преградата
между морето и езерото с Аспаруховия вал
(окоп).
Названието `чигат`, записано на
гръцки следва да бъде визирано на български
като `чигът`, с характерното българско `ъ` и
най-вероятно
означава
високостоящ
държавник. От известната за българите
еквивалентност на `ч` с `дж` и известното
значение джа/ча – голям (срв. джик/чик –
малък), с имагинерния, звезден вокал `и` (от
`из` - звезда в Египет) то следва, че джи/чи
означава голям на горе, т.е „висок“; откъдето
следва и значението „високопоставен“,
„високостоящ“ за пратеника. В бележка под
линия за „чигат“ е отбелязан туркски
произход и е направен паралел с казашкото
„джигит“ – изкусен войн, което е възможно
ако „чигът“ е бил само охранител на боила, а
не пратеник в тандем. Визията, че тази титла
е тюркска, е исторически късогледа, поради
факта, ча морфемата `джа/ча` е налична в
титлата „джати“ – „везир“ в Египет,
отбелязано във френската енциклопедия
Ларус. В същата бележка е отбелязано, че
титлата е известна и като „чигот“. Защо ли? –
навярно под кубратово-болгарско влияние,
все още валидно в Украйна където много
лични и фамилни имена завършват на `о`. По
публикация на проф. д.ист.н Николай
Панайотов,
например,
украинският
специалист, който пръв пише за Иваилъ,
записан на гръцки като Иваила, го е о-кнал на
Ивайло, както името е широко известно.

Това характерно българско ъ-кане, до
неотдавна, в края на съществителните имена
от мъжки род нееднозначно показва в записа
Санктъ Петербургъ, на картите на Русия по
времето на Екатерина II, откъде са дошли
просветителите в руската държава и в духа на
чии традиции, по правилата на чия граматика
са провели ограмотяването.
Доц. Петър Стоянов пише, че:
„По целия южен бряг на езерото от
Белия бряг до сегашното летище „Чайка“ на
запад и до височината на „Джанавара“ на
юг се откриват археологически материали,
които принадлежат на голямо селище с
пространство два км дължина и един-един и
половина км ширина, потвърждаващи, че
селището има тракийски произход. Именно
този град според братя Шкорпил е основан
преди Одесос и се е наричал Варнас.
Константин Иречек пише, че името
Варна в текста на Теофан и Никифор не
трябва да се свързва с Одесос, а с местност
и отнася това име към девненското езеро,
Провадийска река и цялата долина.“[7, с. 29,
30] Видно е, че тези интерпретации, касаещи
предполагаеми обекти с име Варна, само
защото са около Одесос, нямат никаква
аргументация и са съвсем фриволни5. А и за
да влезе в неизвестно кога основания край
летище „Чайка“ град, неизвестно кога
разрушен и с открити в ХХ в. останки –
когато са назовани Варнас, както и в долината
на езерото, Константин V с войските си би
трябвало да преодолее българската отбрана с
бойни действия, каквито не е имало в
действителност. Поради това цитираните
варианти на Шкорпил и Иречек, както и на
техните последователи са несъстоятелни.
Коренът `вар/вер` със значение
„астрологичен Дракон“, което вече съм
отбелязвал в предишен доклад на сесия на
СУ-Варна е разпространен още пр.р.Хр. в
римската империя и е наличен в името Варон
на консула, командвал избитите през 216 г.
5

Да се нарекат в ХХ в. останките от града край езерото
с тракийското име Варнас, както и на халколитния
некропол с името Варна, само защото са близо до гр.
Варна, но неизвестни към 680 г., а после да бъдат
свързвани с „т.нар. Варна“ е псевдонаучна проява.
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пр.р.Хр в битката при р. Кана 80 000 римски
легионери, а също и в името на император
Луций Вер (161-169 г.). Името Варна е поскоро българско, свързано с предполагаем
победен,
възторжен
възглас
„хварна/варна“ със значение слънчеводраконовска светлина – Светлана, за което
също съм докладвал на предишни сесии на
СУ-Варна. Съществува и друга причина,
поради която двуръкавно оттичащата се от
езерото река край Одесос да е получила
коментираното име. Не е невъзможно
късноантичните – ранносредновековни хора,
със своето мистично мислене и въображение
да са оприличили реката със заустванията на
езерото в местата на оттичане като двуглав
Дракон – сиреч – Вар. И да са я нарекли „на
Вар“, което англо/(латино)-езично би било
„Варан“, но Варна е българо(сармато)-езично
име с поставен като постфикс предлог „на“.
Но защо е записано, че българите са
достигнали до неотбелязаната като река „тъй
наречена Варна“?
Според академичната История на
България „въпреки мълчанието на изворите
трябва
да
се
приеме,
че
между
византийците и прабългарите са се
състояли
множество
битки,
че
императорската армия е понесла не едно
поражение, че прабългарите със силата на
оръжието са завоювали цялата византийска
територия между Дунава и Стара планина и
че войната е продължила няколко месеца –
лятото и есента на 680 г.“[2, с. 100]
Напълно е възможно точно по това време, в
резултат от проливни дъждове, реката да е
преляла и блатистата местност, през която тя
се е вливала в морето да е станала временно
непреодолима за възвеличалите с подвизите
си своето име „българи“ войни победители. И
поради това те да са достигнали, да са се
установили ДО нея – тъй наречената Варна –
реката от езерото до Черно море, близо до
Одесос. Но не и до руините на този град,
защото за такива не е споменато!
Съобразяват ли се с това изследователите на
текстовете от Теофан Изповедник и Патриарх
Никифор, според които Одесос тогава вече е
бил разрушен? Преди бол/бъл-гарите да

освободят анти и склави от безчовечните
авари 6 , същото са сторили и поведените от
Баламбер хуни, освободили анти и склави от
властта на готите. По-късно, според „Тайна
история“ на Прокопий Кесарийски (ок. 500 –
ок. 562 г.) „Хуни, склави и анти почти всяка
година, откак Юстиниян поел властта над
ромеите, нападали Илирик и цяла Тракия …,
така че тези земи … заприличали на скитска
пустиня.“[6, с. 18, 19]
Не е изключено и потомците на
основателите на Велика Болгария на Кубрат –
живеещите край реки войни, назовани тогава
хуно/монголо-езично оногундури, вероятно и
предтечи на наричаните по-късно запорожки,
донски, кубански казаци, с новоприето име
болгари/българи, да са се установили, по
традиция,
за
местопребиваване
край
сладководното езеро с река – „тъй наречената
Варна“. Маджарите, косвено българите, са
наричани „турки“ в ГИБИ, но по значението
„здрав, силен“ – `турк`, а не като алтайски
етнос[4, с. 203, …]. Може би поради това в
„История
России“
–
д.ист.н.
проф.
чл.кор.РАН Сахаров Ан. Н., изключително
погрешно е пояснено: „тюркска орда –
болгари, които навлезли от Азия в
просторите на Европа[8, с. 30]“. Погрешност
недостойна, обидна и за България, и за Русия.
Неизвестно
за
мен
защо,
но
Варненското езеро е назовавано Девненско и
отразявано с това име на картите на братя
Шкорпил. Вероятно във връзка с това – с
името Девня е назовавана и р. Варна, макар че
както е добре известно в системата Варненско,
Белославско / Девненско езера, последното с
прилежащата си р. Девня са най-западно и
най-отдалечени от Черно море.
Но какво е станало с реката, назована и
на почитания от склави и анти бог – създател
на мълниите[6, с. 11, 12], известен при тях
като Пер-ун, чийто корен Пер е фонетично и
смислово сходен, следователно идентичен с
по-меко произнасяния Вер от Вар –
огнедишащия, мистериозен Дракон?
6

С горест писал по-късно летописецът за това, че
аварите „измъчвали“ славяните, издевателствали над
славянските жени, запрягайки ги в каруците вместо
волове и коне.[8, с. 30]
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В „ИЗВЕСТИЯ на ВАРНЕНСКОТО
АРХЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО“ по
случай
двадесет
годишнината
от
основаването на дружеството 1901-1921 г.,
братята Х. и К. Шкорпил пишат за:
„Преградата между езерото и морето.
Първоначално морето е било направо
съединено с езерото, което образувало
морски залив. Преградата се е образувала
постепенно от наносите на морския пясък.
Подпочвените
води
на
преградата
съдържат сероводород, та миришат на
гнили яйца… Преградата се състои от пясък,
размесен с морски черупки. През 1907 г. са
били правени сондажи на дълбочина 52
метра за търсене вода (за парната мелница
„Сила“). Водата не е била намерена… Гдето
е имало на преградата мочорлуци излизат
пластове до 1.5 м дебели от торф7 образуван
от преплетени клони на водни растения…
Аспаруховият насип … е отдалечен от
морето на около 600 м. Той първоначално е
бил на морския бряг… От горното се вижда,
че в продължение на 1240 години откакто е
дошел Аспарух, се е образувал нанос около
600 м, от морето до насипа, т. е. в една
година около половин метър… Според това
преградата, която е дълга около 1500 м, се е
образувала в продължение на около 3000
години.“[9, с. 46 – 48]
В публикацията си 60 ГОДИНИ ОТ
ПОСТРОЯВАНЕТО НА КАНАЛА МЕЖДУ
ЧЕРНО МОРЕ И ВАРНЕНСКОТО ЕЗЕРО
(1906 – 1909), доц. Вл. Павлов пише, че
идеята за прокопаване на канал между Черно
море и Варненското езеро съпътствала
проектите за изграждането на варненското
пристанище. На 20 януари 1897 г.
Министерският съвет по доклад на военния
министър постановил, че одобрява направата
на един канал с дължина 450 м… През 1904 г.
започнала доставката на миноносци за
военния флот. През същата година Пиер
7

ДЧ – По принцип торфът е известен като образувание
от гнили изпражнения, от динозавърски до говежди,
като под Одесос твърде вероятно се е образувал от
оттичащите се помийни/фекални води на градската
канализация, част от която може да бъде видяна под
остъклено
изложение,
непосредствено
пред
изострената част на хотел „Мусала“.

д`Истрия, главен инженер на строежа на
варненското пристанище, изготвил планове за
канал между морето и езерото. Той смятал, че
Варненското езеро ще стане едно от найдобрите пристанища на Черно море, тъй като
каналът нямало да обслужва само военните
кораби. За началник на строежа бил назначен
военният инженер капитан Силяновски,
възпитаник на Николаевската инженерна
академия в Петербург, който възприел един
подобрен вариант на проекта, предложен от
инженер Б. Морфов. През пролетта на 1906 г.
започнали сондажите и трасирането на канала
върху терена под ръководството на инженерполковник Тепавичаров и инженер Б. Морфов.
През м. август 1908 г. строителните работи
били завършени. На 28 октомври 1908 г. било
отрито и движението по състоящият се от
шест понтона мост над канала.[1, с. 31, 32]
Преди прокопаването на канала, до
1906 г. плитката и криволичеща8, наричана р.
Девня се оттичала от Девненското, по картата
на Шкорпил, езеро в морето, в района на
пристанището на гр. Варна, като всъщност
това е била р. Варна от Варненското езеро.
Разливите, на тази никак не малка в устието
си плавателна за лодки река, причинявали
заблатяването на големи пространства земя.
На мястото на сегашната сточна гара Варна
през 1758 г. бил построен мостът Таш кюпрю
– каменен мост, в превод. През 1785 г. при
голямо наводнение Таш кюпрю тежко
пострадал, но бил поправен. От предложените
три варианта на канала, поради ограничените
средства във все още младата ни след
Освобождението държава, бил избран
минималния и прокопаният канал с дължина
приблизително два километра бил 50/100 м
широк, според посоченото в различни
публикации и вероятно поради замерване на
различни места, широк при дъното 12 м и
дълбок 5 м. От тогава р. „Девня“, всъщност р.
Варна, престанала да съществува и картината
на местността коренно се променила.
Заблатените и маларични места постепенно се
пресушили и изчезнали, защото нивото на
Варненското езеро се приравнило с нивото на
морето – преди това то било с 1.40 м по8

ДЧ – може би спрямо р. Дунав
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високо. Езерото станало достъпно за
корабоплаване и водата му се осолила. През
1908 г. станалият ненужен каменен мост, а
още по-рано през 1907 г. построената за
защитата
му
каменна
Табия,
били
съборени.[10, с. 7] Виж каменния мост с
портата в крепостната стена (фиг. 4):

Фиг. 4. Снимки на р. Варна с лодките и
портата срещу каменния мост – Таш кюпрю.
Предвижданата в езерото база за
военния флот е отпаднала, но по-късно е бил
построен кораборемонтния завод „Асренал“,
пристанищата за дървен материал, за насипни
товари – въглища за ТЕЦ Варна и най-вече
Варна Запад за обслужване на девненския
промишлен комплекс.
При прокопаването на канала е била
частично разкопана, а в последствие заличена
от територията и картата на България
наричаната Девня, по времето на братята
Шкорпил, а в действителност река Варна –
„тъй наречената Варна, близо до Одесос“ по

сведенията на византийските хронисти
Теофан Изповедник и патриарх Никифор.
С променено име по времето на братя
Шкорпил, засипаната и забравена река, в
продължение на повече от столетие след това,
продължавала да се оказва загадъчна енигма
за това къде и какво е „тъй наречената Варна“.
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ЗЛАТНИЯТ ФАЛОС ОТ ВАРНЕНСКИЯ ХАЛКОЛИТЕН НЕКРОПОЛ
ВЪВ ВЕРСКИТЕ ПРЕДСТАВИ НА ПРАИСТОРИЧЕСКИЯ ЧОВЕК
Светлозар Попов
Abstract: The golden phallus from the Chalcolithic Necropolis of Varna is just one of a series of amazing
archaeological artifacts found in its survey. Unique and inimitable, it has not been the subject of serious scientific
analysis so far. Interest in it raises the fact that it is viewed as a unique prehistoric artifact among the wide palette
of varied forms that symbolize the male beginning accompanying the changes in man's religious beliefs of the
Chalcolithic society with the imposition of the Patriarchate. It is even more interesting to examine it in the light of
the unexplored parallels between the cultures of Old Europe and Egypt in recent years. The proposed work is an
attempt to create a discussion around the golden phallus, looking at it in those directions and suggesting some
serious arguments for the purpose.
Key words: golden, phallus, chalcolithic, necropolis, Varna, Patriarchate, Old Europe, Egypt

Вече 46 години от откриването на
първите златни находки, Варненският
къснохалколитен некропол разкрива все
нови и неизвестни страни от живота и
културата на хората, обитавали района на
Варненския лиман. И не само първото златно
съкровище и първият “царски” гроб, но и
редица още други незлатни находки –
големите кремъчни пластини, изящните
карнеолови мъниста и още редица подобни
артефакти изумяват съвременния човек с
изяществото
си
и
уменията
на
праисторическия
майстор
за
тяхната
изработка. А това изумление става
неизмеримо по-голямо след разкритията на
Христо Смоленов и Христо Михайлов
относно вградените в безценните артефакти
геометрични и математически познания на
човека от каменно-медната епоха, когото
приемаме едва ли не за олицетворение на
първобитния човек. В това отношение
представите ни се оказаха напълно погрешни
и несправедливи. А ние – неподготвени. Още
по-несправедлив обаче е опитът за
принизяване общественото развитие на
местното общество и упоритото отричане, че
халколитната култура Варна е първата
цивилизация в историята на човека! Тъй
или иначе едва ли ще сгрешим ако кажем, че
голяма
част
от
артефактите
крият
неподозирано
богата
и
стойностна
информация. И златният фалос от “царския”
гроб № 43 на некропола е ярък пример в това
отношение (фиг.1).

Фиг.1. Златният фалус от гроб № 43
Често обект на недомлъвки и закачки,
досега той не е бил обект на сериозни
изследвания и за жалост хора с претенциите
за професионалисти в стремежа си към
евтини сензации го представяха за “първия
презерватив”. В действителност истината за
златния “царски” фалос е много поинтересна и по-сензационна. Защото в наши
дни Робърт Бовал разкри представите за
фалоса в основите на вярата и обредността на
египетската цивилизация, в планирането и
строителството на грандиозните египетски
царски пирамиди, в култа към главните
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египетски божества: Озирис, Изида и Хор.
Затова и подходът ни към златния варненски
фалос трябва да бъде сериозен, коректен и
научен,
Първото нещо, което следва да
подчертаем е, че златният артефакт има
формата на фалос и е намерен във фалосната
област, между бедрата на скелета от гроб №
43 на Варненския некропол (фиг.2).

Фиг.2. „Царският” гроб № 43 с фалоса между
бедрените кости, както е бил намерен
В дисталния си край той леко се
стеснява с конвексна кривина и завършва с
широк отвор, което прави неверни и
неуместни всички приказки за ползването му
като противозачатъчно средство. И нещо
друго, той е единствен за некропола и за
цялата праистория подобен артефакт и друг
подобен досега не е открит. Знаем, че гроб
№ 43 е един от най-богатите гробове в
некропола – един от трите гробове с около
кило и половина златни артефакти. И едва
ли е случайно, че е открит именно в гроба
със скелет от реално погребение. Защото,
както знаем останалите два най-богати гроба

№ 1 и № 4 са символични, без човешки
останки и по мнението на голямата ни
палеоархеоложка
Хенриета
Тодорова
символизират погребенията на божества [1].
А фалосът е нещо човешко и земно.
Като всички останали артефакти от
Златния некропол обаче в него също могат
да се открият известните ни математически
познания и съотношения, толкова типични за
халколитния “варненец” и това го прави още
по-интересен като експонат. Защото, както
пръв установи Георги Велев, съотношението
на неговата дължина (51 мм) към диаметъра
в най-удебелената му начална част (с радиус
16,22 мм) дава сакралното за геометрията
число Пи (51 : 16,22 = 3,14) [2]. И тука всяка
случайност е изключена.
Специалистите
добре
познават
ранните етапи в развитието на верските
представи на човека още от времето на
късния палеолит преди около 35-40000
години. След фетишизма, тотемизма и
анемизма в условията на господстващия
матриархат се налага култът към Великата
богиня-майка. Именно тогава се появяват
първите нейни пещерни изображения,
каменни скулптори и хилядите керамични
Венери в Долни Вестонице. Особено място в
организацията на палеолитното общество
играят тотемичните представи и може би
най-ранен сред тях е култа към вълка у
ловците-кроманьонците. Малко по-късно
възниква и култът към водоплаващата птица
(лебед, гъска, патица и пр.)
сред
риболовците от Приуралието. Наскоро след
него се появява и култът към дивия бик –
тура и той може би има за последствие едно
от най-ранните деления в кроманьонското
общество. През всичкото това време, под
една или друга форма съществува и култът
към Великата богиня-майка, който заема
доминиращо място през третия етап на
епохата – т.нар. мадленска епоха (ХV – VІІІ
хил. пр.Хр.) [3]. Неолитът в Предна Азия, с
появата за пръв път на производящата
икономика и особено с налагането на
скотовъдството води до първото разделение
на труда - на земеделие и животновъдство.
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Както изглежда това разделение
следва половото делене в първобитното
общество като жените, ангажирани с
раждането, отглеждането на децата и
грижата за дома, се специализират към
растениевъдството, доколкото то позволява
сезонност
в
работата
и
по-добри
възможности за уседнал начин на живот и
грижи за децата. Освободени от тези грижи
и като ловци, мъжете поели работата по
отглеждането на домашните животни,
изискваща ежедневен целогодишен трудов
ритъм, а често пъти и продължителни
сезонни
миграции
със
стадата
за
осигуряване на пашата. Тъй или иначе през
неолита ролята на мъжа в обществото
нараства и това води до нов тип отношения.
Жената вече не е едновластен водач на
групата, а мъжът се изравнява по значение и
влиянието си с нейните.
Вероятно така възниква и новата
религиозно-верска система на ПаредритеРавнопоставеници, при която женското и
мъжкото начала вече имат изравнени по
значението си позиции в обществото.
Според концепцията на новата вяра
Великата богиня-майка чрез самозачатие
ражда първородния си Син, в последствие
той й става и Съпруг, а от техния Свещен
брак се ражда цялата природа: небето с
небесните тела, земята, водата, растителния
и животински свят, човека, а с него –
обществото с присъщата му владетелска
власт. Така се поражда и целият пантеон от
богове и богини. Още по-късно с налагането
на металургията и търговията на далечни
разстояния и особено през втората половина
на халколита, ролята на мъжа в обществото
нараства до степен, че започва да доминира
и това води до замяната на родовоплеменната организация на обществото с
тази на племенния съюз и налагането на
патриархата [4].
Такова е развитието на верските
отношения през хилядолетията, следвали
плътно
развитието
на
обществото.
Естествено те намират отражение в
културата и изкуството на първобитното
общество. И едно от първите неща, които

праисториците отчитат е появата образа на
мъжа или на явни мъжки атрибути и
символи в културата и изкуството. Именно
като пионери на тази нова вълна в
изкуството могат да се разглеждат
многобройните побити в земята камъни и покъсните каменни стълбове, известни с името
менхири – най-елементарния вид мегалитни
обекти, появили се за пръв път от епохата на
халколита,
но
просъществували
и
усъвършенствани под различни форми цели
хилядолетия (фиг.3).

Фиг.3. Менхерът край с. Попит камък
Струва
си
да
отбележа
терминологичната
и
същностна
връзката на бретонското менхир с
гръцкото херма. Езиково мен+хир и
хер+ма могат да се разглеждат като
производни и свързани помежду си
думи, произлезли чрез замяната
единствено в подредбата на съставящите
ги две срички. Семантично и двете понятия
носят сходно съдържание, ако и гръцката
херма освен побит единичен камък да
означава и наредени купчини камъни,
използвани като фетиши за белязане и
охрана на пътищата, за маркиране на
граници и врати. Но думата херма стои и в
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основата на името на предгръцкия бог
Хермес – първоначално бог на скотовъдите и
овчарите, а по-късно – вестоносец на
олимпийските богове, покровител на
крадците и разбойниците и накрая бог на
търговците, но и музикант, създал лирата и
овчарската флейта, и танцьор – водач
хоровода на нимфите. И още нещо
интересно, по свидетелствата на Херодот,
богът бил изобразяван с изправен член (!) –
обичай, който гърците заимствали от
пеласгите [5]. Ние си имаме пък
итифаличния Герман.
Друга форма за изобразяване на
мъжкото начало представляват т.нар.
итифалични
антропоморфни
фигурки
типични за каменно-медната епоха. Найчесто се срещат под формата на петроглифи,
рисувани по скали и в пещери, без обаче да
са така многобройни като хермите-менхери.
Открити са най-много в района на
Средиземноморието: в Испания, Португалия,
на о. Сардиния, в Италия, в близост до
крайбрежието на алпийското адриатическо
крайбрежие и в Сахара, но се откриват и в
Норвегия и срещата им тук е по-трудна за
обясняване. Друга група итифалични
фигурки се срещат на изток и следва да
посочим тези у нас в пещерата Магурата и
върху керамичен съд от с. Седларе,
Момчилградско, в Трушещи, на р. Прут в
Румъния, по каспийското крайбрежие
(фиг.4),
наред
със
забележителните
петроглифи на “рогати” кораби и китове, но
особено интересна е локализацията им по
бреговете на далечната р. Ангара [6],
доколкото
разкрива
неподозирани
перспективи пред изследователите.
Разбира се, пак от това време се
появяват и първите керамични фигури на
мъже или на мъжки атрибути, ако и да са
единични и да не могат да се сравняват като
количество с броя на женските керамични
фигурки били те самостоятелни пластики
или вградени в керамични съдове.

Фиг.4. Итифалични антропоморфни фигури
от пещера Магурата, с. Седларе, България,
Трушещи, Молдова и петроглиф от
Каспийско море, Азербайджан
Именно към това разнообразие на
форми с мъжкото начало следва да отнесем и
златния фалос от гроб № 43 на Варненския
халколитен некропол. Както казахме засега
той е единствен и само непотвърдените
слухове говорят за друг подобен златен
фалос, намерен в саркофага на известния
египетски фараон-момче Тутанкамон, за
който обаче липсват каквито и да са
официални данни. Вярно или не, връзка на
златния “царски” фалос от Варна и
египетското минало е налице и тя съвсем не
е за пренебрегване. В това ни уверяват
разкритията на изследователите-египтолози
Робърт Бовал и Ейдриън Гилбърт в
известната им книга “Загадката Орион”
(1994), излязла и в български превод през
2004 г. По-долу ще се спрем на тях поподробно, за да потърсим връзката на
старите египетски представи за небесното
начало на фараоновата власт със златния
фалос от Варненския некропол.
Като начало авторите на книгатаизследване се спират на географската
справка,
свързана
с
пирамидите
в
околностите на Мемфис – първата столица
на обединен Египет. Те са впечатлени, че
пирамидите не са строени разпръснати и в
безпорядък, а са разположени в една ивица
дълга 30 км и широка 4 км, западно от
Мемфис и Нил. На 20 км северно от Мемфис,
източно на Нил, се е намирал свещеният град
на слънцето Ану/Иуну или Хелиопол с храма
на Феникса, стълба Ану (Иуну) и загадъчния
камък Бенбен, чието име, изведено от думата
“бен” или “бенбен” означава човешка сперма
или зачеване (фиг.5). Хелиопол бил град на
жреците и божественият пантеон, включвал
девет бога, начело с бога-слънце Атум и
неговите потомци от първо поколение: Шу
(бог на въздуха) и Тефнут (богиня на
влагата), техният син Геб (бог на земята) и
Нут (богиня на небето). Те стават родители
на боговете от третото поколение, които
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били с човекоподобен образ: синовете
Озирис и Сет и на дъщерите Изида и
Нефтида. Озирис и Изида се свързват в
брачна двойка и тази връзка поставя
основите на най-великия мит в Древен
Египет и има за резултат раждането на
техния син бог Хор – последният от
боговете-владетели. Озирис бил смятан за
първия владетел на Египет. В представите си
египтяните приемали, че на небето има
паралелен на земния свят и в този смисъл
има небесен Египет с небесен Нил.

Фиг.5. Рисунка на Храма на феникса в
Хелиопол (Египет) със стълба Ану/Иуну с
поставения на върха му камък Бенбен
Анализирайки погребалните традиции
в Египет авторите констатират, че в
преддинастичната епоха мъртъвците са
погребвани в обикновени ями в пясъка на
пустинята. По времето на Първата династия
започва строителството на гробници от
кирпич – правоъгълни постройки с плосък
покрив, а самата погребална яма се
покривала с камък – така наречените
мастаби. С възкачването на Третата
династия започва епохата на пирамидите,
която приключва с края на Шестата
династия. Тъй или иначе при Третата
династия пирамидите са стъпаловидни кули,
подобни на зикуратите и символизират
стълба с шест стъпала като на върха
завършват със седма по реда си платформа.
Същинските пирамиди с гладки стени се
появяват с началото на Четвъртата династия,
при която на каменистото плато Гиза са
направени и най-величествените пирамиди –
на Хеопс, Хефрен и Микерин. Принципно
пирамидите
са
четиристенни,
имат
квадратни основи, точно ориентирани към
основните географски посоки: изток, запад,
север и юг. И завпечатлени от направената

промяна и строгия ред в строителството,
които пирамидите внушават като комплекс,
стигат до идеята, че седемте пирамиди от
Четвъртата династия може да са част от
единен проект.
Хеопсовата пирамида не е куха. Тя
съдържа входен низходящ коридор (дълъг
108 м), две камери (на царицата и на фараона)
и друг, свързващ ги коридор (Голямата
галерия). На около 18 м от входа започва
трети - възходящ коридор. И двата коридора
са
ориентирани
на
североизток.
Възходящият коридор води до сърцевината
на пирамидата – Голямата галерия, но преди
това има отклонение към камерата на
царицата. Камерата на царицата е с дължина
5,74 м, ширина 5,23 м и височина 6,22 м като
е облицована от бял варовик. Разположена
по оста изток-запад. Открити са и две шахти,
приемани за вентилационни. Едната е
насочена на север, а втората на юг, но и
двете не стигат до външните стени, което
показва, че те няма как да са играли
вентилационни функции. Голямата галерия
започва от камерата на царицата и върви
стръмно нагоре като достига камерата на
фараона. Съоръжението е високо 8,53 м,
служи като обширен коридор за изкачването
от едната към другата камера, но е с гладък
под и няма стъпала. Видът й е импозантен и
впечатлява. Разположена меридианно към
южното небе, което буди много въпроси и
става причина да бъде разглеждана като
средство за наблюдение на небосвода обсерватория, гробница и храм.
Камерата на фараона е два пъти подълга от тази на царицата – 10,46 м и е
широка и висока, колкото нейната – 5,23 и
5,81 м. Облицована е с блокове от по 30 тона
съвършено полиран черен гранит без
спойващо вещество. В западният край на
камерата е открит гранитен саркофаг, но
липсват следи от кости, погребални
предмети или балсамиращи средства. Тук
също има две “вентилационни” шахти. Те
също се издигат от северната и от южната
стена на пирамидата и са също тесни със
сечение 20 х 20 см, но за разлика от шахтите
в камерата на царицата, достигат и излизат
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на външната й стена. Подобни шахти досега
в други пирамиди не са открити (фиг.6).

Фиг.6. Напречен слез на Хеопсовата
пирамида с откритите в нея камери, проходи
и шахтите
Пръв до идеята, че пирамидите в Гиза
са правени по единен архитектурен план
достига американския архитект Джеймс
А.Кейн. Той доказва,че те почиват на общи
геометрични и геодезични принципи,
свързани с астрономични наблюдения.
Основите на всички пирамиди са построени
по меридианите така, че всяка страна е
обърната срещу една от основните
географски посоки; входовете им са винаги
на северната стена, а вътрешно системата е
развита по оста север-юг. Налага се идеята,
че високата точност в ориентацията им е
постигната чрез наблюденията на звезди, а
не на слънцето. Открити са удивителни
математически константи и постановки,
вплетени в цялата група от Гиза и отделни
части на пирамидите. Така Ленер Кук
достига до идеята, че групата Гиза
представлява
символичен
израз
на
хелиополския мит.
Сега на помощ идват т.нар. “Текстове
от пирамидите” – йероглифи, издълбани по
стените на пет пирамиди от Петата и
Шестата династия, както и по-късните
текстове от т.нар. “Книга на мъртвите”.
Текстовете разкриват, че първоначалния
култ към звездите бива асимилиран от култа
към слънцето. Така постепенно учените
узнават някои от свещените тайни на
египетските вярвания и вярата им, че след

смъртта душата на фараона отлита на небето
и се преражда в звезда на небосвода. Те
идентифицират Орион с Озирис. Вярвало се,
че мъртвите фараони се отъждествяват с
Озирис, а пък той бил свързван със
съзвездието Орион (Саху). Така Е. Круп
допуска, че пирамидата може да служи за
възкресяването на фараона, като звездите са
преродените фараонски души от “Текстове
на пирамидите”. Според вярванията живият
фараон е въплъщение на богочовека Хор –
синът на Озирис и Изида, а след смъртта си
мъртвият фараон отлита на небето и се
превръща “в един Озирис”, т.е. в поредната
звезда от съзвездието Орион. Ритуалът по
прераждането
придобива
особена
импозантност и тежест, а самите текстове
съдържат магическите думи и формули, с
които мъртвия фараон ще се присъедини към
Озирис, ще стане като него бог-звезда от
съзвездието Орион. То пък е представяно
като огромна човешка фигура, затова и
звездните групи приемат имена като
“вдигната ръка”, “спусната ръка”, “Пояса на
Орион” и пр.
Водещ момент в ритуала по небесното
прераждане
на
мъртвия
фараон
е
съживяването на Озирис чрез магическия
ритуал
на мумифицирането (“саху”),
изпълнено от Изида с помощта на чакала
Анубис. С това той е подготвен за
превръщането му в дух, т.е. в звезда от
съзвездието Саху-Орион, а появата му на
небето става от изток призори, с изгрева на
Орион и преди изгрева на Сот (Сириус).
Появата на Сириус пък става през юни и се
съпътства от най-важното природно явление
за Египет - разлива на Нил. В
астрономически аспект Сириус следва
появата на Орион, а в митологичен Изида
следва Озирис, което ги свързва в брачна
двойка. Тази връзка позволява да определим
и времето, когато са съставяни текстовете,
защото последователната поява на Орион и
Сириус призори около датата на лятното
слънцестоене, когато е разлива на Нил
датира събитието за 2750 г. пр.Хр.
Митът за Озирис и Изида е един от
най-популярните в египетската митология.
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Озирис – бог и човек става пръв фараон на
Египет. Завистта обаче кара брат му Сет да
го убие, да насече тялото му и да го
разпръсне по всичките 14 египетски номи
(провинции). Дотогава Озирис и Изида
нямали деца. Затова любящата съпруга
тайно събрала частите на съпруга си,
възстановила тялото му като мумия и за
кратко го върнала към живот, през което
време се съвокупила с него и така заченала
сина им Хор. След това Озирис се превърнал
в огромно звездно същество – Орион и
станал владетел на небесното царство на
мъртвите – Дуат. Именно тази трагична
история
–
смъртта на Озирис с
всеотдайността на Изида и борбата на сина
им Хор за бащиното наследство - египетския
престол става сюжет за модела на
египетската държава. Когато владетелят Хор
умира той се преражда в Озирис в
задгробното царство Дуат и освобождава
престола на законния наследник, превърнал
се в нов Хор. Двата обреда по прераждането
на мъртвия фараон в Озирис и коронацията
на наследника му като сина му Хор протичат
паралелно.
Мумията се поставя в камерата за
прераждане в гробницата, където се
превъплъщава в звезден дух. В последния си
земен път той е съпровождан от четиримата
си сина, а церемонията се води от найголемия – престолонаследника – новия Хор.
За целта балсамираното тяло, церемониално
облечено се отвежда в камерата на царицата
и се изправя на малка стойка с лице към
северната шахта. С маска на сокол и с
помощта
на
метална
брадвичка
престолонаследникът Хор разсича (отваря)
устата на мумията, за да може душата му да
излезе от тялото и да се превърне в звездния
Озирис. Брадвичката е специална, наричана
с името на бога с образ на чакал (вълк) –
Упуаут т.е. “онзи, който проправя пътища”
или “отваря пътя”. Тя е от метеоритно
желязо поради небесния му произход, за да
може да открие изход на душата към
звездите. След това саркофагът се пренася
през Голямата галерия в камерата на
фараона и оттук душата на фараона се

отправя по южната шахта към фалосната
област на звездния Орион (Пояса на Орион).
Церемонията тръгва от храма на
феникса в Хелиопол (град Иуну, Ану) с
каменния обелиск (стълб), завършващ на
върха си със загадъчния бенбен, илюстриран
на фиг 5. Шествието от жреци поема право
на запад, прекосява Нил и пристига в
гр.Летопол (двата града са на една
географска ширина?!). Това е градът на
престолонаследника Хор и тук той се
присъединява
към
церемонията,
тя
продължава пътя си на юг и след 15 км
достига Гиза и Голямата пирамида на Хеопс.
Именно тя е пригодена за кулминация на
церемонията – изпращане душата на мъртвия
фараон, за да стане той нов звезден Озирис.
Следва възкачването на престола на неговия
наследник – новия фараон Хор.
Споменахме, че Голямата пирамида
на Хеопс има четири шахти – две в камерата
на фараона, които се отварят навън и две,
смятани за “глухи” в камерата на царицата.
След като идеята за техните вентилационни
функции отпада, възниква идеята за връзката
им с религиозната обредност и че може да
осигуряват изход на душата на мъртвия
фараон. Допуска се, северния проход на
камерата на фараона да служи за излизане на
душата към небесния полюс с неговите
незалязващи околополярни звезди, а южният
– към Орион. Нещо повече, пресмятанията
показват, че южната шахта е насочена към
Алнитак (Зета Орионис) - една от трите найярки звезди от т.нар. Пояс на Орион, а
северната – към тогавашната полярна звезда
(Алфа Драконис). Най-новите проучвания на
камерата на царицата показват, че и нейните
две шахти, приемани за “глухи” също имат
дискретни изходи и също са насочени към
небосвода: южната – към Сириус, а
северната към звездите от “главата” на
съзвездието Малка мечка (фиг.7). Но и това
не е всичко, защото внимателният анализ на
трите знаменити пирамиди от Гиза показва
нещо удивително. И трите пирамиди са
ориентирани по собствените им меридиани
(север – юг) като страните им сочат една от
основните географски посоки и входът е
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винаги върху северната стена. Оказва се
обаче, че и всички гробници мастаби от
първите три египетски династии преди
епохата на пирамидите са ориентирани по
същия начин. Но най-любопитното Нил
съща е ориентирана в хода си по посоката
юг-север. И това подсказва, че изборът на
разположение на пирамидите има не
инженерен, а религиозен произход.

Фиг.7. Напречен срез на Хеопсовата
пирамида с ориентацията на шахтите към
положението на звездите около времето на
строежа й – 2600 г. пр.Хр
Търсейки отговора на въпроса защо
именно най-късната от трите пирамиди –
тази на Микерин е значително по-малка от
другите две и защо стои леко отместена на
изток, авторите на “Загадката Орион” дълго
не могат да си обяснят причината за тази
негова скромност, толкова нетипична за
честолюбието на фараоните. Така те
достигат до единственото обяснение, че
пирамидите не бива да се разглеждат
поотделно, а като единен проект. Тогава,
съпоставяйки Нил с Млечния път, като
небесна река и мястото на Орион на
небосвода те установяват видимото сходство
на трите звезди от т.нар. “Пояс на Орион” с
трите пирамиди от Гиза. Съответствието
касае както бройката, така и подредбата по
големина
и
местоположение,
т.е.
пирамидите от Гиза представляваха земни
проекции на трите най-ярки звезди от Пояса
на Орион. А той играе ролята на звезден
фалос. По-подробният анализ показва, че
освен трите пирамиди в Гиза има още две
по-малки пирамиди, също от Четвъртата

династия, които съответстват на пет от
седемте ярки звезди на съзвездието Орион.
Колкото до истинските мащаби на
звездния проект по прераждането и
обезсмъртяването на фараона научаваме от
безпристрастните статистически данни.
Стъпаловидната пирамида на Джосер в
Сакар е построена с 850000 тона материал. В
двете пирамиди на Снофру в Дешур са
вложени 9 млн. тона. А Голямата пирамида
на Хеопс съдържа 2,5 млн. варовикови блока
със средно тегло 2,6 тона, което прави
теглото й 6,3 милиона тона.
И така след това пространно
запознаване с древните египетски представи
и обредни практики, заимствано изцяло от
“Загадката на Орион” на Р. Бовал и Е.
Гилбърт нека да се върнем към основната си
тема. Разбираме, че ядро на обредните
практики заема мита за смъртта на Озирис,
вълшебното зачатие на Изида, върнала за
кратко любимия мъж към живот, за да
забременее, прераждането на първия
владетел на Египет като звезда от
съзвездието Орион и раждането на сина им
Хор. Разбираме, че става дума за невиждана
по величие и пищност церемония, а
пирамидите са средството необходимо за
провеждането й. Че център в церемонията са
трите големи пирамиди в Гиза и, че
основната
роля
изпълнява
Великата
пирамида на Хеопс, с нейните камери,
коридори и шахти, ориентирани по такъв
начин, че да отвеждат душата на починалия
фараон в небесното царство на мъртвите
Дуат и в същото време да осигурят
зачеването на Изида от починалия й съпруг.
Това според мита станало след като тя
събрала частите от тялото му и го върнала за
кратко към живот, за акта на зачатието. А
след като не открила единствено фалоса му,
ползвала изкуствен фалос. Ето как авторите
описват цялото тайнство:
“Тялото на Озирис в небето е
небесният образ на великана Саху, когото
познаваме като крачещ човек с протегната
ръка, в която държи звезда. Половите му
белези, т.е. фалосът, очевидно са означени
със звездите от Пояса на Орион, които би
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трябвало
да
символизират
половата
потентност и плодовитост на звездния
Озирис. В мита за Озирис и Изида важен
момент е приготвянето от Изида на
изкуствен фалос (?!), така че тя да може да
оплоди утробата си със семето на Озирис и
да забременее. ... древен текст, наречен
“Инвентарна стела” открит в малък храм в
съседство
на
Хеопсовата
пирамида
споменава Хеопс, Голямата пирамида, а
Изида
е
наречена
“господарка
на
пирамидите”. Ако това е вярно, много
съблазнителна е мисълта да се приеме, че
изкуственият фалос е представен в южната
шахта в Камерата на фараона в Хеопсовата
пирамида, насочена към Пояса на Орион, т.е.
половата област на образа Озирис-Саху в
небето. Това ни напомня за онзи откъс от
“Текстове на пирамидите”, отнасящ се за
звездната копулация и ритуала на
оплодяването на Изида от Озирис: “Твоята
сестра (съпруга) Изида идва при теб,
ликувайки от любов. Ти я поставяш на
фалоса си (шахтата?) и семето ти навлиза
в нея, готовата като Сот (Сириус) и ХорСопт (звезда) излиза от теб като “Хор,
който е в Сот” [ТП 632] [7].
И така, център на събитията е
фалосната област на небесния гигант Саху
(Озирис) – Пояса на Орион. Какъв е обаче
изкуственият фалос, използван от земната
Изида не се разбира и никъде не е пояснено.
Все пак в една от версиите се говори за
изкуствен фалос, направен от злато [8]! И
веднага
следва
да
отбележа,
праисторическата древност, а и тази от
ранните периоди на първите речни
цивилизации в Египет, Месопотамия и Инд
не познават друг златен фалос, освен този от
споменатата версия. Дори и в мълвата за
изчезнал златен фалос от саркофага на
фараон Тутанкамон да има и капчица истина,
това е много по-късно от епохата на
пирамидите. В същото време нашата
археология засвидетелства единствения
праисторически златен фалос, открит в гроб
№ 43 на Варненския некропол І. При това
той е много по-древен от времето на Хеопс и
от самата египетска цивилизация. Това е то

прототипът на златния фалос в световната
праистория и митология и не друг, а той
предлага единствената следа към идеята за
изкуствения златен фалос от мита за Озирис
и Изида. Затова няма как да не го забележим
без да го отбележим.
Тук мнозина може и да се усъмнят и
да не се съгласят с изказаното мнение, с
твърдението, че наличието на един артефакт
не е доказателство за наличието на културна
връзка и паралел. И те биха били прави, ако
става дума за само един изолиран случай на
подобие. Ако обаче се откриват и други още
културни
паралели
и
броят,
и
разнообразието им постепенно растат, тогава
няма как да говорим за случайност. Тогава
става дума за закономерност и истинските
изследователи следва да потърсят причината
за нея, да я потвърдят или да я отхвърлят, но
аргументирано, с помощта на фактите и
научната логика, а не със заучени догми и
заклинателни мантри, както често пъти става
у нас. Специално, коментираната тема, съм я
поставил и разглеждал, малко или повече и в
“Халколитната цивилизация Варна” (2014), и
в наскоро излязлата “Корабоплаването в
праисторията” (2018). Затова тук ще бъда
кратък и само ще отбележа обсъжданите
паралели.
За изненада на мнозина златният
фалос само загатва темата за културните
паралелите на египетската цивилизацията с
тази на т.нар. Стара Европа от времето на
халколита. Във всеки случай темата се
захранва и от мотива “слънчева ладия”,
приеман за изконно египетски, въпреки
опитите от страна на всеядните елини да си
го присвоят. Мотивът дава нагледна
представа за движението на слънце-бога
Амон-Ра по небесния свод, с ежедневните му
изгреви и залези. За нас в случая е важно, че
благодарение на Ана Радунчева са ни
известни три изображения на слънце в лодка
- от Симеоновград и Слатино, Кюстендилско
и едно изображение на слънце на гърба на
плаваща риба – от Долнослав, Пловдивско.
Датирани са съответно за късния неолит,
ранния и късния халколит [9]. Друго
подобно изображение дължим на археолога
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Георги Нехризов. То е от комплекса скални
ниши при Глухите камъни, ако й погрешно
да е датирано към по-късната тракийска
епоха [10]. Видимо представлява слънце,
под формата на кръст (слънчев символ) в съд,
наподобяващ лодка.
Преди да сме излезли от сферата на
митологията, струва си да споменем и
праобраза на египетския слънцебог златното теленце Ра, който откриваме в
златните телета от гробове № 36 и № 26 на
Варненския некропол.
Много по-сериозни като аргумент са
разкритията от последните години на Христо
Смоленов и Христо Михайлов, установили
изумителни паралели между вградените в
артефакти от Варненския некропол, но и не
само от некропола, метрични и ъглови
зависимости. Удивителен е размерът на
диаметъра на златната паница от гроб № 4,
който се оказва точно един “египетски
царски лакът”, т.нар. “кубит” = 52,36 см –
основна мярка за дължина в Египет. Поинтересното е, че не само тя, но и почти
всички останали артефакти се оказват
кратни на кубита, в това число златната
плочка от гроб № 1, споменатите златни
бичета от гроб № 36, както и многобройните
корубести костни или мраморни идоли. Тук
всяка случайност би следвало да се изключи.
Важното за работата ни обаче не се изчерпва
с посоченото. Два от ъглите върху диагонали
от златната плочка са съответно 51,84 и
53,13 градуса и се оказват равни на ъглите,
които сключват с основата стените на
Хеопсовата и Хефреновата пирамиди.
Двамата изследователи дори разпознаха
прототипа на свещения египетски йероглиф
на живота анх в някои от златните артефакти
от некропола (фиг. 8) [11].

Фиг.8. Скритите математически познания на
халколитните „варненци”: златната паница
от гроб № 4 с диаметър един египетски
царски лакът (кубит) – 52,36 см и ъглите,
които стените на Хеопсовата и Хефреновата
пирамиди сключват при основата си,
съответно 51,84 и 53,13 градуса, вградени в
златната плочка от гроб № 1 на Варненския
некропол
Казаното обаче, колкото и да е
шокиращо, също не е всичко, защото друг
български изследовател – Стефан Гайд
показа, че е възможно плочките с първо
писмо в света – от Градешница, Караново,
Търтария и Челаре да бъда разчетени с
помощта на египетското йероглифно писмо
[12]. А Боно Шодров установи изследвайки
най-ранните писмени знаци открити върху
печата от Караново, плочката от Градешница,
от пещерата Магура и върху т.нар. “чиния на
Ной” и съпоставяйки ги със знаци от найранните речни цивилизации установи наймногобройни съответствия с такива от
Египет – 17 знака или 57% съвпадения [13].
Тези
разкрития
са
наистина
изумителни. Вече не говорим за сходствата в
един или два епизода от митологията, а за
дълбоки културни паралели, свързани с
познанията за света и техните абстрактни
измерения. Сега аргументите по въпроса за
връзка между културите на древен Египет и
Стара
Европа
–
на
балканскодолнодунавската халколитна култура стават
и повече, и по-тежки. Сега вече трудно могат
да бъдат пренебрегвани и отхвърляни,
независимо от затрудненията за тяхното
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обяснение. Сега вече въпросът е поставен на
сериозно. Нещо повече, той не е само
поставен, но и решен! И решението му
откриваме в излязлото от печат тази година
изследване
“Корабоплаването
в
праисторията” (2018).
На
практика
изследването
е
посветено на срещата ни със странните
петроглифи на “рогати” кораби по
каспийското крайбрежие, след като столетие
преди това същите такива странни кораби са
открити изрисувани по скалите на
Нубийската пестиня (фиг. 9). Всяка мисъл за
срещата на тези толкова странни по вида си
кораби в дълбока древност на две толкова
отдалечени места като плод на случайност е
абсурдна. Тогава обяснението трябва да се
търси в пряката заимственост, което ще рече
появата
на
каспийски
кораби
в
преддинастичен Египет, където местните
майстори са ги опознали и са започнали и те
да ги правят. Т.е. трябва да приемем, че
каспийските кораби са преплавали по вода
от Каспийско до Средиземно море. А това е
възможно единствено при условие, че са
минали и през Черно море, поради липсата
на други водни пътища. Обстоятелството, че
до края на V хил. пр.Хр., т.е. до края на
голямата балканска халколитна култура,
Каспийско и Черно море са били свързани
помежду си посредством водния канал
Манич
дава
живот
на
хипотезата.
Споменатите петроглифи на еднотипни
кораби в Каспия и Египет и данните за
оживени морски търговски и културни
връзки на културите от Западното
Черноморие с Егейския свят, Северното
Черноморие, Приазовието и Поволжието са
преки свидетелства за ролята на Черно море
като връзка между тях [14]. Но наред с това
могат да се разглеждат и като свидетелства
за активни контакти на културата Варна,
заела през късния халколит цялото западно
крайбрежие на Черно море, с Егейския и
Средиземноморския свят.

Фиг.9. Петроглифи на „рогати” кораби от
Нубия, Египет и резервата Гобустан в
Азербайджан
Тези
чужденци
ние
виждаме
изобразени върху Ловната палета като бойци
в пълно бойно снаряжение и това, което
впечатлява е, че като облекло, снаряжение и
физически (антроположки) особености те се
различават от местното население. А
бойните сцени между нилски папирусови
лодки и “рогати” кораби, изобразени върху
Ритуалната палета на Нармер, върху ножа от
Абидос и в гробница № 100 в Хиеракополис
достатъчно красноречиво рисуват картината
на чуждото нашествие, дошло от морето.
Сега вече няма защо да се чудим кой, кога,
как и откъде е внесъл чуждата култура по
долината на Нил. Това са пришълци,
европеиди, с прави, “римски” носове и бради
дошли по море на кораби, въоръжени с
копия и брадви, препасани от пояси с
висящи опашки от вълк или куче [15].
Сега вече разбираме причината за
посочените по-горе културни паралели.
Въпросът за златния фалос от Варненския
къснохалколитен некропол е само един
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конкретен пример за тези връзки и разгледан
в тази светлина, той вече не буди
недоумения. Напротив, той ни помага да
опознаем по-добре неизвестния свят на
неписаната история на човечеството. Затова
и следва да бъде разгледан, както подобава,
с цялата му сериозност и внимание. А
екзотиката и блясъкът на златния фалос само
подсилват външния ефект на наблюдаваната
връзка и стимулират по-задълбоченото й
изследване. Разглеждан ведно в системата от
многобройни
масивни,
внушителни
менхири-херми, занимателни итифалични
фигурки и митологични образи като
“гръцкия” Хермес и българския Герман, с
блясъка и уникалността си като единствн и
безподобен по рода си артефакт той със
сигурност бележи върха на пирамидата
символи,
белязали
тържеството
на
патриархата и хода в развитието на
човешкия прогрес.
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ЗЛАТНИЯТ ВЕК В КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА
Веселин ДимитровТракийски

Abstract: In 1852, the book “ВѢКЪ БОЛГАРСКАГО ЦАРЯ СИМЕОНА” (“The Age of the
Bulgarian Tsar Simeon”) written by the Bulgarian author and historian Spiridon Nikolaevich Palauzov
was published by the Imperial Academy of Sciences at St. Petersburg. The book is concerned with two
main topics: the reign of Simeon, and the state of literature at the end of the 9th and beginning of the 10th
century. His description of the latter represents a summarization of works written during the first half of
the 19th century by Russian and Czech authors mentioning Bulgarians, wherein are described the work of
Saints Cyril and Methodius, together with their students and followers, to create the Bulgarian alphabet,
the translation and writing of Orthodox Christian literature, and its spread to the countries which at that
time were neighboring the First Bulgarian Empire.
In 1851, the popular Russian statesman and historiographer Prince Mikhail Andreyevich Obolensky,
published “Летописецъ Переславля-Суздальского” (“The Pereyaslavlya Suzdalskogo Chronicle”) ,
followed by his most significant work, “Нѣсколько слов о первоначальной русской лѣтописи” (“A few
words on early Russian chronicles”), subsequent additions to which were published posthumously in 1875
by his daughter, the Princess Anna Hilkova, in her book “Изслѣдования и заметки княза М. А.
Оболенскаго по русскимъ и славянскимъ древностямъ ( Приложенiя къ сочиненiю его:
„ОПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ РУССКОЙ ЛѢТОПИСИ“. Москва, 1870 г. и др. статьи)” (“Obolensky’s
notes and findings on Russian and Slavonic antiquity”). In these books, Prince Obolensky proves,
referring to the only surviving copy of “Летописецъ Переславля-Суздальского”, that the books and
manuscripts brought to Kievan Rus’ in the 10th century are in the Old Bulgarian language and number
807 in total, as detailed in the 25-page table of contents found in the 540-page chronicle. On the 5th page,
in 7th place, is described the role of the presbyter Gregorius in translating the Bible and parts of the New
Testament from Greek to Old Bulgarian, at the request of Tsar Simeon, the son of Boris.
A more detailed account of Gregorius’ role in bringing the aforementioned books to Kievan Rus’ and his
role in Russian literacy is described in Hilkova’s book, which also details subsequent chronicles from
around Russian lands in which those texts appear or are mentioned.
In 1921, the brothers Karel and Hermann Škorpil, after surveying the southern slope of the Frangensko
plateau northwest of Varna city, discover remnants of a large monastery, whose benefactor was the ruler
Boris-Mikhail. Excavations at the site, which were most intensive after 1995, revealed that is was built
during the 9th century, and operated during the 10th and 11th centuries. Its structure included a special
scriptorium, a two-story building with an area of approx. 400 sq.m. Evidence indicated that inside it books
were written, illuminated and bound. This is one of the oldest such buildings discovered to date, possibly
the only one at that time. The monastery was destroyed during the 12th century in a landslide, and
remained undiscovered until 1921.
To date, investigations conducted in Russia have conclusively proven that the books brought there during
the 9th and 10th centuries are exclusively from the so-called Preslav Literary School. Contrary to common
practice at the time, the books were not signed by any authors, translators or scribes. Other findings and
circumstances are described, which support the conclusion that this large number of texts originated from
the Varna scriptorium.
Keywords: Golden Age, scriptorium, letters, Old Bulgarian (Old Slavonic) language, books, monastery,
Cyril, Methodius, followers, students, Boris, Simeon, Peter, Presbyter Gregorius, Prince M Obolensky,
Kievan Rus’.
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Текстът по темата на изложението ще се
постарая да обоснова със следните 4 тезиса:
Първи - Златният век на българската държава.
Втори - Григорий мних на всички църковници
на Българските църкви и Княз Михаил
Андреевич
Оболенский.
Трети
Скрипториумът в манастира „Св. Богородица“
на местността “Караач теке”, („Аязмото“,
„Черните брястове“) с ктитор княз БорисМихаил край Варна и Преславската школа от
Х-ти век. Четвърти - Заключение.
Първи тезис българската държава

Златният

век

на

На всеки грамотен българин е известно,
че в нашата история има един период, който
наричаме Златният век. Историците и народът
ни го свързват с името и управлението на
Първото Българско царство в периода от 893-та
до 927-ма г. от Цар Симеон Велики. Това име,
Златен век, му е присвоено от българската
наука и признато от народа, след като за първи
път живота и делата на един български
владетел от Първата българска държава са
описани от Спиридон Николаевич Палаузов
(1818 – 1872). Той е руски историк от
български произход и първи български
професионален
историк.
Това
понятие
„пониква, израства и става всеобщо известно у
нас и по света“ от книгата му „Вѣкъ
болгарскаго царя Симеона“, която написва и ,
през 1852 г. издава в „САНКТПЕТЕРБУРГЪ Въ
типографiя Императорской Академiи Наукъ.
То е и част от заглавието на този текст. В
интерес на истината, думата „златен“ не е
използвана от авторът й.
Понятието „Златен век“ за първи път е
използвано през 1854 и 1855 г., от Александър
Фьодоровичь
Гильфердинг
в
неговите
публикации „Письма объ исторiя Сербовъ и
Болгаръ“ в Московских ведомостях“ и после в
1868 г. в глава VI „Симеонъ, царъ Болгарскiй:
золотой вѣкъ Болгарiй“ на книгата му „Исторiя
Сербовъ и Болгаръ“.

Но много векове преди него, в
представеният от акад. Йордан Иванов (1970 г.)
текст на „Българския апокрифен летопис“, за
цар Симеон пише следното:
„...когато този цар Симеон царуваше
ето що вземаше от цялата своя земя, по
всички области на царството си ... това бе
данакът от неговата земя и от неговите хора
и нищо друго не искаше той. И бе изобилие
голямо в тези времена при този цар Симеон“ .
Спиридон Палузов е син на изтъкнатият
възрожденец и търговец, Николай Стефанов
/Степановичь/
Палаузов,
дарител
за
Габровското Априловско училище, както и
съратник на Васил Априлов. Той е и български
учен, историк медиевист, византолог и
балканист, първият представител на модерната
българска историография. Спиридон получава
солидно образование за времето си. Завършва
право в Ришельовския лицей в Одеса през 1839
г. Завършва още и история в университета в
Санкт Петербург с магистърска дисертация,
посветена на цар Симеон Велики (1852 г.).
Заема високи държавни служби в Санкт
Петербург и Варшава. Най-важното от
творчеството на Палузов е издадено в "Избрани
трудове", т. I и II (1974 г., 1977 г.). Умира в
Одеса на 14 август 1872 г.
В двата раздела от по-горе споменатата
му книга, „Историческое обозрение“ и
„Литературное обозрение“, Спиридон Палаузов
описва два момента от това време. В първия
раздел той описва царуването на Симеон, а във
втория - книжовния живот в царството от края
на IX-и и началото на X-и век. Описанието
представлява обобщение на съобщенията за
българите в трудовете на руската и чешката
славистика през първата половина на XIX-и
век. В тази част авторът разглежда и текстовете
на старобългарските ръкописи от редица
автори, като тези на Кирил и Методий и
другите представители на кръга Светите
Седмочисленици и техните следовници, във
връзка с христянизацията на българите през 865
г. Спиридон описва и откриването на редица
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трудове на български автори в по-късни
времена и др. Това той черпи от трудовете на
чехите Йосеф Добровский, Павел Шафарик,
русите Юрий Венелин, Измаил Срезневский,
Княз Михаил А. Оболенски, Степан Шевырев,
Константин Клайдович и др. В тези съобщения,
авторът
ни
представя,
подобаващо
обстоятелствено,
живото-описанията
и
дейноста на Св. Константин-философ, брат му
Св. Методий и ни съобщава списъците с
имената на трудовете им. За времената след
кончината на Св. Медодий, Спиридон
Палаузов, отделя подобаващо внимание на
съдбата и дейността на учениците на двамата
братя в България и на книжовните им трудове.
Изрично споменава за просветните им дела и за
материалните паметници, които са изграждани
от тях, например за манастира Св.
Панталеймон, останал и до сега от дейността на
Св. Климент в Охрид. Споменава, че Св.
Климент нищо не е щадил за трите храма в
Охрид, съборната църква в манастира и двете
по-малки, следвайки примера на Княз Борис,
който издигнал седем съборни църкви в
държавата ни, озарявайки България със
седемсветещ светилник, както пише Шафарик.
Освен това подготвя и 3 500 ученици, които
поставя на различни места из поверената му
Величка епархия и област, като четци,
иподякони, дякони и презвитери. Св. Климент
живял по времето на цар Симеон, който често
го канил при себе си и обичал неговите беседи
и поучения. Симеон го въздигнал в
достойнството първи „Епископ на Българския
народ“. Като такъв и Велички епископ, Св.
Климент живял 28 години, починал на 27 юли
916 г. и погребан в Охрид.
Друг писател от това време, за който
Спиридон Палаузов отделя място и внимание
към делата му в книгата си, е Черноризец
Храбър. Последният е забележителен със
своето съчинение „О, письменахъ“, за Буквите
ни. За него, както и за Йоан Екзарх, и всички

други български книжовници от този кръг, до
преди 50-тина години, преди тази на издаване
на книгата на Спиридон Палаузов, никой не е
имал и понятие за книжовниците ни и техните
дела от това време. Но междувременно вече
било отпаднало съмнението дали не са
принадлежали на Симеоновата епоха. Също
така станали известни и трудовете на Св.
Климент и Епископ Константин Преславски,
както и се изяснили личностите на
първоучителите Св. Кирил и Св. Методий.
Независимо от това не би могло да се съди за
цялата литературна дейност през IX-ти – X-и
век, тъй като голямата част от съчиненията и
трудовете на книжовниците ни, завинаги ще
останат безименни, защото, според автора, те
имали привичката да скриват имената си и да се
представят под имената на Отците на Църквата.
Но преди да се пристъпи към изясняване на
литературната дейност на всеки на един от тях
е много важно да се обърне внимание на
азбуката, която по това време е използвана в
България. Че азбуката, изобретена от
Константин Философ, била използвана в
България и преди Симеон, а и след него, не
подлежи на съмнение. В какво състояние тя е
била в това време, до нас е стигнало чрез
свидетелството от Черноризец Храбър, което
Спиридон Палаузов първи представя на
обществото, в текста на коментираната си
книга, с фототипно копие на препис на
Черноризецхрабровия текст от 1175 г. сл. Р.Х.
То било това, което било известно, като
установено за най-ранното за времето си.
Преписът още не е бил публикуван и бил
съхраняван в Московската духовна академия
под № 145. Поради това обстоятелство и
изясняване на въпроса какви букви и азбука е
създал св. Константин Философ – Кирил –
глаголически или кирилски, представям на
вниманието на любознателните читатели
сканирана част от това фототипно копие от
книгата му, та и читателите да видят с очите си
дали те са глаголически.
"
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“
От най-старото фотокопие на препис на
текста на Черноризец Храбър, за което през
1852 г., пише Спиридон Палаузов, виждате
едно от най-важните доказателства, че азбуката
ни има писмените знаци, които са характерни
само за българската реч (говор), сиреч за
българския език по това време, а и сега са
(както това се вижда от текста, в
представената част, от коментираното
фотокопие на „О писменах“ на Черноризец
Храбър, б.м.): б, ж, з, л, ч, ц, ш, щ, ь, ъ, э, ѭ,ю,
ѧ (като някои от тях э, ѭ,ю, ѧ вече са
отпаднали, б.м). Тях не бихте могли да
намерите в гръцкия език, но те са създадени от
Константин Философ, защото с тях се
изобразяват присъщите само на българите
звуци от речта им. Текстът на Черноризец
Храбър е един от най-изследваните, няма да
сбъркаме, ако кажем най-изследваният от
всички известни текстове на старобългарски
език от това време, както от български и руски
изследователи, така и от полски, чешки и
италиянски техни колеги. Като печатан, текстът
се появява в края на XVI-и век в буквар, но не е
известно от кое издателство. Друг отпечтан
текст има от 1621 г., пак в буквар във Вилно,
под името „Граматика“. Не е и необходимо да
се разпростираме върху всички известни
издания на творбата, защото само проф. Кую
Куев в книгата си „Черноризец Храбър“, от
1967 г., представя 173 преписа, с известия за
местохождението им. След излизането на
книгата му, има съобщение и за друг подобен
препис – от Кирило-Белозерски манастир под

№ 106/231 – представляващ 55-а глава от
"Небеса" на Йоан Екзарх Български, при това
под отдавна известното и най- разпространено
заглавие: "СЪКАЗАNЇE КАКО СЪСТАВИ
СТЪИ КИРИЛЪ ФИЛОСОФЪ АЗБУКУ ПО IAЗЬIКУ СЛОВЕNСКУ. И КNИГЬI ПРЕВЕДЕ.
ОТ ГРЕЧЕСКЬIХ NA СЛОВЕNСКЬIИ IАЗЬIКЪ NЙ“.
В края на тази част от изложението
споделям, че не е известно, поне до сега, дали
има
друга
такава
творба-ръкопис
на
старобългарски език от това време, за която да
са известни толкова преписи! Но това не прави
всички други старобългарски ръкописи от
същото време, Златният век, по-малко значими
или ценни, а така също и тези от следващите го
векове, били те от обявили се автори,
апокрифни или богомилски.
Втори тезис - Григорий мних на всички
църковници на Българските църкви и Княз
Михаил Андреевич Оболенский
Когато отделяме внимание, по условията
на този форум, на древната българска култура и
литература по време на Златния ни век,
изложението ни не би могло да обхване
всичките им страни. То ще се ограничи само за
някои от най-заслужилите деятели за неговата
поява, равитие и разцвет.
Към тях за развитието и разцвета на
книжовното дело в България, по времето на
царете ни Борис, Симеон и Петър, принадлежи
и Григорий Пресвитеръ, както ни го представя
Спиридон Палаузов, като пише в книгата си, че
освен името, сана му и споменава за книги от
него, повече за него нищо не е известно. В 1851
г., една година преди да излезе книгата на
Палаузов, от задълбочени и обстоятелствени
изследвания на Княз Михаил Оболенски, става
известно, че по повелята на „книголюбивият“
цар Български Симеон, Григорий превел за
него от гръцки на български език текстовете на
Вехтия завет и образи от Новия, църковната и
гражданска история на Йоан Малала, където е
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много забележителният разказ за падането и
разоряването на Троя. Сборникът, в който е
намерен преводът на хрониката на Йоан
Малала, е в препис от XV-и век. Константин
Клайдович, който ползвал този сборник,
представил от тази хроника, само един разказ,
за разоряването на Троя и изпуснал от
вниманието си останалото от старобългарският
превод на Хронографа на Малала. За него,
преди съобщението на Клайдович, било
споменато от Княз М. Оболенски. Последният
бил издал и известил за важното откритие в
„Летописецъ Переславля-Суздалскаго“, като
бил и разрешил някои съмнения, изяснявайки
самата личност на Григорий. Преводът на
хрониката, както ни представя Княз Оболенски,
започва с думите на Малала, представени от
Григорий, от 16-ия лист, които показвам в
превод: “Аз считам за много полезно накратко
да изложа съдържанието на всяка глава от
историята, разказана в хронографа от
Мойсей, Африкан, Евсей Памфилов, Павзаний,
Диодум, Теофил, Климент, Диодор, Евстафий
точно както другите, много трудили се с
хронографи, историци и поети; наистина,
прилично е даже и за мен, заради благото на
тези, които ще пишат след мен за
последващите
събития,
да
изложа
случващото се в границите и периодите на
царете, т.е. царстващи, започвайки от Зенон и
нататтък.”
Но на 199-ия лист от превода на ръкописа,
има следния текст: „книга завета Божия
Вехтаго, казваща за образи от Новия Завет,
преведе от гръцки на словенски (разбирай
старобългарски,к.м.) при Княза Блъгарски
Симеон, син на Бориши, Григорий презвитер
мних на всички църковници от Блъгарските
църкви, по повелята на този книголюбец
Княза Симеон, което ще рече истински
боголюбец“. Важността на старобългарският
превод на хрониката на Малала се заключава не
само в литературното й достойнство, не само

като ново доказателство за ревнивостта на цар
Симеон към просвещението, но и за самото
възстановяване на гръцкият първоизточник,
който е от 18 книги и в който няма началото и
даже няколко изречения в самия текст. Това
дава явно преимущество на старобългарския
превод на Григорий. Освен това навежда на
мисълта, че нашият Григорий, презвитер мних
– действащ на книжовното поприще по времето
на цар Симеон е едно и също лице с Григорий
мних, преводачът на книгата „Царства“, и с
Григорий, преводачът на хрониката на Георги
Амартол. Но от по-рано, от съобщения в покъсни летописи,
освен споменатото за
занесените от него книги в Киевска Рус, става
ясно, че той е бил и съветник на Великата
княгиня на Киевска Рус, Олга, и я е
придружавал
при
посещението
й
в
Константинопол, по покана на Император
Константин Багренородни. В книгата му „За
церемонийте“, на приписка към страницата за
събитията в 946 г., това събитие е описано
подробно, а в действителност то е станало през
955 г., както това е установено в 1781 г. от
Евгенiя Булгара, в неговото изследване
„ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗЫСКАНIЕ О ВРЕМЕНИ
КРЕЩЕНЯ
ОЛЬГИ
РОССIЙКIЯ.“

ВЕЛИКIЯ

КНЯГИНИ

В средата на XIX-и век, благодарение на
ревностните занимания и откритията на Княз
М. Оболенски, повече няма съмнения, че
всички тези преводи, намиращи се в по-късните
руски копия, са преминали в Киев от България,
и че Нестор не е ползвал гръцки ръкописи или
техни копия, за ръкописа си, а българският им
превод. В хрониката на Малала, Григорий е
внесъл и т.н. „Александрия“ или животът и
походите на Александър Македонски. За тази
повест руският изследовател Александър
Христофорович Востоков забелязал, че тя е
древен български превод от гръцки език.
Героят А. Македонски и походът на Ахил с
мирмидонците към Троя, дълго били любимо
четиво на Българите. Свидетелство за това
служи Манасиевата хроника и тези данни,

ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА 2018
59

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА И ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН
които тя представя по този предмет. Не толкова
свръхестествените приключения и геройските
подвизи на Ахил и Александър възпламенявали
въображението на читателите, а мисълта,
проникваща в народа и идваща от преданията
от най-отдалечена древност, че мирмидонците
и македонците са били предците на Българите,
и заставяла последните да заобичат герояпредводител и героя-цар, и да се гордеят с
произхода си.
Но не само това е извършил презвитер
Григорий. Той, както установява Княз Михаил
Оболенский, по повелята на Симеон Велики, е
занесъл в Киевска Рус и огромен набор от
текстове, преведени на словенски (разбирай
старобългарски,к.м.) от еврейски, гръцки и
латински, за които ще стане дума, по-долу, а
също и части от „Шестоднев“ на Йоан Екзарх.
Накратко за това кой е Княз Михаил
Андреевич Оболенски. Той е от XV-ото коляно
на родоначалника на руската държава Рюрик.
Роден е на 2.01.1806 в Москва и почива на
12.01.1873. Родът на князете Оболенски
произхожда от Черниговските Князе, а те са
коляно от Рюрик. Княз Михаил Оболенски,
съобразно тогавашния обичай в знатните
семейства, на 13 години бива определен за паж,
в 1823 г. за камер-паж, а в 1825 г. постъпва на
военна служба като прапорщик. В 1828 г., в чин
подпоручик, на лейб-гвардейския Финлaндски
полк, се отличава при обсадата на Варна,
където е бил ранен и награден със златна шпага
с надпис "За храбрость". В 1831 г., вече като
капитан, поради проблеми от по-рано
получената рана, напуска военната служба. По
време на дейността си в Полша, като служител
за особени поръчения при председателя на
временното управление на Полското Царство и
за участието му в потушаването на някои
бунтове става Кавалер на ордените: „Св.
Владимир“ 4-а ст. с лента и „Св. Станислав“ 2-а
и 3-а ст. В 1833 г. е назначен за главен
наблюдател в комисията по печатане на
Държавните грамоти и договорите. В 1840 г. е

произведен в колежски съветник и назначен за
управляващ
на
Главния
архив
на
Министерството на външните работи в Москва,
където работи до кончината си в 1873 г. Бил е
член на Археографската Комисия и членкореспондент на Императорската академия на
науките. Има редица авторски изяви. Найкрупното му изследване е "Нѣсколько слов о
первоначальной русской лѣтописи ", издадено в
1870 г. Към него спадат и допълненията в
"Изслѣдования и заметки княза М. А.
Оболенскаго по русскимъ и славянскимъ
древностямъ ...", появили се след кончината му
и издадени в 1875 г. от дъщеря му, княгиня
Анна Хилкова. Главните от събраните
материали от него
, са в изданията на:
"Супрасльская
рукопись,
содержащая
Новгородскую и Киевскую сокращенные
летописи" - 1836 г., "Летописецъ Переяславля
Суздальского" - 1851 г., във "Временник",
книга IX и отделно издание, "Новый
летописец" (съкратена редакция) - 1853 г. (во
"Временнике", книга XVII и отделно издание) и
др.
Библиотеката
на
Княз
Оболенски (около 3350 тома, над 80 ръкописа и
30 старопечатни книги), а също коллекцията му
руски гравирани портрети, по негово завещание, била передадена на Московския главен архив на МВнР в 1874 година.
В споменатият по-горе „Летописецъ
Переяславля – Суздальскаго“, на 25 страници, е
публикувано
т.н.
„Оглавление“,
сиреч,
съдържанието на този ръкопис, което е
съществувало в източника. То съдържа 807
имена на текстове, със забележката „конца
недостаетъ“, разпределени в четири части, от
тях: Глава Първа Апокалипси – 272 бр.,
Летописец Руских царей – 77 бр., Глава
Соборника Числа – 408 бр. (през 1073 и 1076
години, Соборникът Числа е преписан отделно
под името „Соборник Светослава 1073“ и
„Соборник Светослава 1076“,к.м.), Глава
Бчела о житие, добродетели и злобе – 50. Този
„Летописец ...“ е запазен в един единствен
екземпляр и съхраняван в Московския Главен
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Архив на Министерството на външните работи
на Руската империя. Съдържа 540 листа.
Мястото на написването му е известно от текст
в самия летопис – Переяславль, но не южният, а
Залеският. Летописът завършва с описание на
събития, които са станали включително до
1214/19 г. Други известни летописи от същия
период имат някои факти, които са описани пократко. Сравнението с другите летописи
показва, че той съдържа повече най-древни
съобщения от всички други летописи, по състав
и изложение на събитията е самостоятелен,
отличава се от всички други по древността на
езика и други подробности в описанията на
събитията и е един от най-древните по времето
на съставянето си. Много същественото при
него, което Княз М. Оболенский многократно
подчертава е, че представянето на фактите от
книгите на гръцки, еврейски и латински езици е
само от българските им преводи, които са били
занесени в Киевска Рус от България, преди да
започне съставянето на летописа, и са били
известни на съставителя.
От споменатите по-горе изследвания,
които Княз М. Оболенский е извършвал, във
връзка с обстоятелствата по изясняване на
източниците, от които се е ползвал
съставителят
на
Началният
летопис
(Несторовият,к.м.) и впоследствие издадени в
1875 г. от дъщеря му, княгиня Анна Хилкова, в
споменатата книга с обем от около 450 стр.,
става ясно, че от тези споменати, по-горе,
текстове, впоследствие в Русия, са получили
отделна известност с имена, като:
„Изборник на Григорий-мних на всички
църковници на българската църква“, който
представлявал първоначалният източник на
информация на събитията в руската държава от
самото й начало, от който съставителите и
копистите на другите летописи, почти 6-7 века
след това, са черпили от съобщенията му, които
е съдържал в следните си части:

1) Апокалипсисъ (по-късно известна като
Палея).
2) Шестодневъ Йоана екзарха Болгарскаго.
3) Хронографъ по Великото изложение.
В основната на този хронограф са
положени следните писмени паметници:
1) Ветхозавѣтныѧ книги, някоя в пълен, а в
други в съкратен вид; няколко места от Новия
завет.
2) Ӏосифа Флавиа (писателя от 1-го века)
Древности Ӏудейские, за iудейската война и за
пленяването на Iерусалим.
3) Ӏоанна Малала (писателя от VI века)
Хроника от сътворение мира до 528 года.
4) Пасхальная хроника от сътворение
мира до 630 года.
5) Хронография Теофана от Диоклетиана
до царя Михаила и Θеофила, сина его 820 – 829
года.
6) Георгия Амартола (писателя от IX
века) Хронограф от сътворения мира до 842
года.
7) Хронографъ
Ӏоанна
Антиохийскаго
монаха и неизвестних его продължителей, изъ
коихъ
последний
былъ
современникъ
Константина Порфиророднаго и матери его
Зои, и находился ещо в живыхъ в 920 года.
4) Лѣтописецъ Русскихъ Цaрѣи.
5) Съборникъ царя Симеона.
Различните други части на този съборник,
превърнати впоследствие в отделни ръкописи,
съдържащи в себе си също подобни
изображения, доколкото на нас ни е известно,
са следните:
1) Житието на Борис и Глеб.
2) Апокалипсис с лицеви изображения.
3) Съборникът на Българския Цар Симеон.
4) Българският
превод
на
Георгий
Амартол в пергаментовия списък от края на
XIII век, със съвременни лицеви изображения,
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съхраняващ
се
в
библиотеката
на
Московската Духовна Академия под № 100.
5) Елинският Летописец, хронограф, в
библиотеката на граф Толстой,
6) Книга Бчела о жизни, добродетели и
злобе.
След излизането от печат на „Нѣсколько
слов о первончальной русской лѣтописи“ в 1870
г. и на „Изслѣдования князя М А Оболенскаго
по русскимъ и славянскимъ древностям
(Приложенiя
къ
сочиненiя
его:
„ОПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ
РУССКОЙ
ЛѢТОПИСИ“: Москва. 1870, и др. Статьи)“
„изчезват“ от почти всички библиотеки по
света и се появяват след цифровизацията на
древните книги, на сайтове на някои
американски университети, с воден знак на
Google, в началото на 2014 г., а по-късно и на
Президенстската библиотека в Москва.
Междувременно доказателствата на Княз
Оболенски са подлагани на изключителни
нападки от руски, а и не руски автори, всред
които най-много се отличава проф. Василий
Михайловичь Истрин, който през целият си
творчески живот се стреми да докаже, че
източниците на съобщенията за Вехтия и
Новия Завет, текстовете на гръцки език от Иоан
Малала,
Георгий
Монах
(Амартол),
Псевдокалистен, хронографите и т.н., тези на
еврейски език от Йосиф Флавий, не са ползвани
от старобългарските преводи, които е занесъл
Григорий
презвитер
мних
на
всички
църковници на Българските църкви в Киевска
Рус през Х-и век, а са дело на руски преводачи
от гръцки източници. Но и до сега някои от
руските историографи, без да ги споменавам,
търсят както по руската земя, така и по света,
тези гръцки източници и все не могат да ги
намерят и продължават да повтарят неговите
тези, но без успех по отношение на фактите.
Що се отнася до презвитер Григорий до
1039 г. той е имал място в синаксарите

(църковните календари с дните за чествания на
християнските светии, к.м.), под името
Григорий епископ Мизийски, но след падането
на Първото ни царство под властта на
Източната Римска империя, по времето на
Василий II, и ликвидирането на Българската
Охридска Патриаршия и превръщането й в
Първа
Българска Охридска архископия, с
поемането на митрополитския престол в Киев
от гръцки митрополити, името му отпада от
следващите синаксари.
За историята ни, името му възкръства само
благодарение на търсенията, усилията и труда
на Княз Михаил Андреевич Оболенски, както и
чрез публикацията от последният на пълният
списък на всички книги, които са преведени от
гръцки, еврейски и латински езици на
старбългарски език по времето на Златния ни
век в годините на царуването на владетелите ни
Борис, Симеон и Петър.
Трети тезис - Скрипториумът
в
манастира „Св. Богородица“ на местността
„Караач теке“, („Аязмото“, „Черните
брястове“) с ктитор княз Борис-Михаил
край Варна и Преславската школа от IX-и и
Х-и век.
В българската историография дълбоко е
вкоренена
представата,
че
старите
и
традиционни
средища
на
българската
книжовност, през Златния век, са били само
Плиска, Преслав и Охрид. Никой автор и до ден
днешен не си е позволил да спомене името на
друго книжовно средище, освен споменатите
по-горе. Споменатото за манастира „Равна“ от
Умберто Еко, в неговия роман от 1980 г. „Il
nome della rosa“, е много повече литературна
метафора, както и картината на Алфонс Муха с
„Цар Симеон I Български“ от 1923 г., от
колкото историческа истина. Макар почти век
да се знае, че по българската земя и в един,
единствен за времето си, огромен по площ и
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размери на постройките, манастир на българска
територия, но не в споменатите средища, а
северо-западно от местоположението на
тогавашната Варна, който бил построен при
царуването на княз Борис – Михаил и като част
от структурата си е имал сграда, предназначена
за
скрипториум.
Избраното
място
за
разполагането на постройките му е на една
тераса на южния склон на Франгенското плато,
с чудесна гледка към залива, Варна и
Варненското езеро. Манастирът бил изграден в
последната четвърт на IX-и век от н.е., в район
с площ 10 декара на по-малко от десетина
километра от града.
Този скрипториум, по това време, е бил
единственият в Европа, Мала Азия и съседните
им ареали. Той е обитаван и функциониращ
повече от два века. Това се доказва от
датирането на намерените на територията на
манастира, сградите и църквата в него,
артефакти, изографисаните, в т.ч., с остатъци от
рисунки от букви, части от плочки от
преславската керамика, на брой 15-ина хиляди.
Те представляват фрагменти от стенописната
украса на спомената манастирска църква, за
която, по Павел Шафарик, се счита, че е една от
седемте светилника, които княз Борис –
Михаил
построил,
във
връзка
с
разпространението
на
православното
християнство всред поданиците му - българите.
Към артефактите спадат и намерените стилоси,
закопчалки за оформените в книги с кожена
подвързия ръкописи и др. предмети в
помещенията на скрипториума. Доказателство е
и устройството и използваните материалите,
при строителството на последния, на пример
камакът бигор, за да се топлоизолира
постройката, която била двуетажна с площ от
400 кв.м. По времето на обитаването на
манастира, в него са постъпвали писмени
съобщения от владетелите ни Борис - Михаил,
Симеон и Петър, което се доказва от

намерените при разкопките в района му,
печати – моливдули от всеки един от нашите
владетели Борис – Михаил, Симеон и Петър.
Такъв печат - моливдул е открит в същия район
и от игумена на един византийски манастир, но
няма яснота за местоположението му. Поне на
мен не ми е известно да има друг такъв или
подобен нему археологичен обект на
територията на обитаваните земи от българите,
в който да са намерени толкова печатимоливдули от тримата ни царе.
За зла участ, след повече от два века от
обитаването му, манастирът бива разрушен при
злощастен свлачищен процес. Свлачище го
затрупва изцяло с огромни земни маси за около
1000 години. В 1600-та година в неговия, все
още затрупан район, но тогава носещ името
„Аязмото“, случайно се открива иконата на
„Св. Богородица Панагия“, която и до сега
краси и се почита от миряните в действащия,
под същото име, храм във Варна.
Разкриването на съществуването на
манастира става през 1921 г., след проучвания
на братята Шкорпил, когато става известно, че
в лозето на Данаил Манов е намерен печата на
княз Борис – Михаил. В неговия район, а и на
съседните му, които са били в района на
манастира, от тогава, периодично са правени
разкопки, но интензивната археологична
дейност, довела до ракриването на основната
част от постройките, артефактите и печатите на
Симеон и Петър, започва след 1995 г. по
инициативата на тогавашният директор на
Варненският
исторически
музей
Иван
Симеонов Иванов и професорът Казимир
Попконстантинов от ВТУ „Св. Св. Кирил и
Методи“ от Велико Търново, с провеждане на
практика по археология на студентите от
същият университет.
Те продължават и сега. Това означава, че
това са най-продъжителните археологически
разкопки в България. През 2014 г. там бе
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разкрито и споменатото по-горе аязмо. През
2016 г. Варненският и Великопреславски
митрополит Йоан освети района и постави 8
(осем) метров железен кръст на склона над
игуменарната и скрипториума.
Скрипториумът е място, където се
превеждат на старобългарски език текстове от
други езици, пишат на пергамент, като
същевременно се изографисват, оформят и
подвързват в книги. Като се подмени „пишат“ с
„печатат“, скрипториумъм е съответстващо на
съвременното издателство.
Преславската книжовна школа е понятие,
появило се значително по-късно във времето, и
е във връзка с изучаването на КирилоМетодиевото дело по създаването на славянобългарската писменост и приемането на
християнството по времето на царуването на
княз Борис - Михаил (852 - 889) и впоследствие
при царуването на сина му Симеон и внука
Петър. Тя е свързана с идването на кирилометодиевите ученици в България и създаването
на възможности за изявата им, както и на
следовниците им.
За тази школа се знае, че е първата в
Първата Българска държава и се характеризира
с книжното дело на Св. Наум, Константин
Преславски, Йоан Екзарх, Черноризец Храбър,
презвитер Григорий и презвитер Йоан, Тудор
Доксов.
Освен нея, за същото време, подобно
понятие възниква и за западната част на
българската земя под името Охридска
книжовна школа и то в същата връзка. Тя
възниква към края на IX и началото на X-век на
територията
на
областта
Кутмичевица с активното участие
на
Св. Климент Охридски, а покъсно и на Св.
Наум. Двамата Кирило-методиеви ученици
продължават
традицията
на
славянските просве- тители.

Обучават голям брой ученици на начална
грамотност, подготвят сещенослужители за
българската църква. Построеният от Св.
Климент Манастир „Св. Панталеймон“
в Охрид става средище на преводаческа
творческа дейност.
Книжовната продукция на Охридската книжовна школа е в тясна връзка с църковната прак
- тика: похвали и поучителни слова, жития, химнографски творби.
Преславската
и Охридската книжовни школи оформят литературната традиция на онова
време, а тази традиция се гради, по възприетото
мнение в научните среди у нас и в страните,
където се проявява интерес към книжовната ни
дейност в края на IX-и на X-и век от новата ера,
на единството между трите просветни селища –
Плиска, Преслав и Охрид.
Съществено за разпространението на тяхната
книжовна продукция е, че в Киевска Рус, а и
впоследствие, тази която попада в Русия по
времената до падането на Българската държава
под османска власт е само от Преславската
книжовна школа.
При най-подробно и обстоятествено
изследване за наличието на скриптории, където
да са писани ръкописите на занесените книги в
Киевска Рус, за които е установено, че са без
авторски или копистки упоменавания, подписи
или някакви други записи, насочващи към
съставителите им, води само до една мисъл.
А тя е: условията за написването и
издаването на такъв голям брой, 807 бр. имена
на книги/текстове без да се знае още колко
повече е имало допълнително, установено още
през 1851 г. от княз Оболенски, в оглавлението
на „Летописецъ Переяславля Суздальскаго“,
сиреч съдържанието, на този летопис, съставян
до 1214/19/ г. от н.е., са съществували само в
споменатия манастир „Св. Богородица“ в
района на Варна, чийто ктитор е бил княз Борис
– Михаил!
Съществуването
на
манастира
е
продължило със същата дейност и при
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наследилите го, синът му Симеон и внукът му
Петър. Тези имена на текстовете ни показават,
че представляват преводи на старобългарски
език от еврейски, гръцки и латински езици,
както са групирани в главите за Апокалипси,
Летописец Руских царей, Соборника Числа и
Бчела о житие, добродетели и злобе, както и
преписи на части от ръкописи на български
автори от това време, както е в „Летописец
Переславля – Суздалскаго“, така и други
преписи от първоизточника, който е послужил
на съставителя на споменатият „Летописец ...“.
Това се потвърждава и в т.н. „оглавление“ на
друг летопис, известен под името „Архивский
список“
(„Архивский
хронограф“
или
„Български хронограф“.,к.м), както и появата
на части (от споменатите от княз Оболенски погоре) от тях в др. преписи. Например този,
намерен от Степан Шевырев през 1848 г., под
името „Свети дух“ в Кирило-Белозерския
манастир,
напълно
съответстващ
на
споменатият
„Соборник
Светослава“,
послужил му да докаже, че той е с български
произход. Оказало се, а после потвърдено с
най-съвременните методи, че името на
Светослав е написано в известната „Похвала ...“
в текста, на изстърганото място, където
първоначално е било написано името на
българския княз Симеон.
Поради отсъствието на всякакви писмени
съобщения, а и на археологически или на други
факти за наличието на каквито и да е
скриптории (намерените някъде няколко стила,
в района на някой манастир или в други места,
са пренебрежимо малко в сравнение с
десетките намерени в скриптория на този
манастир), най-малкото на подобни условия на
упоменатият манастир край Варна, означава
само едно. Тези, занесени огромен брой
текстове/книги в Киевска Рус, са писани само в
скрипториума на манастира „Св. Богородица“,
чийто ктитор е бил княз Борис – Михаил,
разположен на местността, с все още сегашно
име „Караач теке“, а към 1 600-ната г. „Аязмото“ , на южния склон на Франгенското

плато, сев.зап. от Варна, на скоро кръстената от
Община Рарна, ул. „Париарх Максим“.
Тезис - Заключение
Като се вземат под внимание няколко,
независими един от друг, факти:
- Пренесените, по времето на царете ни
Симеон и Петър, споменати книги в Киевска
Рус, са само от наричаната "преславска школа"
или „преславска книжовна школа“;
- Само в района на Варна по това време има
манастир от Борисово време, със специално
изграден скрипториум и в който са намерени
няколко десетки стилоси, както и закопчалки за
обложките на книгите от пергамент;
- Огромният брой от занесените преписи на
книги на старобългарски език не са писани и
подписани от авторите им, а от кописти, които
не са се подписвали;
- 807 бр. са заглавията им по
„оглавлението“ на "Летописецъ ПереславляСуздалскаго", със забележката, че последните
страници от съдържанието им липсват. Тези
заглавия са групирани, както беше посочено погоре, а по т.н. "Архивский хронограф", те са
обявени от княз Оболенски за 783 бр., а в
публикуваното в „Болгарский хронограф и его
судьба на Руси“ от Людмила Горина,
„оглавление“ с имената на текстовете в/за т.н.
„Български хронограф“, друго име на
„Архивския ...“ със същата забележка, са 750
бр. групирани в главите, както следва:
Апокалипсис – 66 бр., Книга Битие за строежа
на Земята – 184 бр., Летописец Руских царей –
45 бр., Соборника числа– 405 бр., Бчела о
житие, добродетели и злобе – 50 бр. Основната
част от текстовете в главите са едни и същи или
много близки, все пак са писани от различни
хора в различни места и времена.
- Относно понятието „Летописец Руских
царей“, княз М. А. Оболенски счита и пише, че
в него първоначално е било написано
„Болгарских“, вместо „Руских“;
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- Само в разкопките на този манастир има
открити печати-моливдули от тримата ни
владетели Борис, Симеон и Петър и в добавка
друг
от
игумена
на
неизвестен
по
местонахождение византийски манастир;
- Вътрешните стени на църквата на
манастира са били изографисани с рисувани
керамични плочки, от които са намерени около
15 000 бр. части от тях. Такава рисувана
керамика, по това време, има само от
преславски произход, а нейни изследователи
обявяват, че освен в Преслав, такава има и във
Варна. Подобно изографисване е установено, за
същото време, и на църква в Силистра (тогава
Доростол), но там не се обявява за преславска
керамика. Нищо чудно двете църкви да са от
седемте съборни храма, които представлявали
седмосвещен светилник, който княз Борис Михаил съградил за да осветяват с христовата
вяра българите, както пише Павел Шафарик;
- Освен другото, вече се знаят и имената на
най-главните деятели, които са станали
съпричастни към фактите за пренасяне на
книгите в Киевска Рус: деянията на Григорий
презвитер мних на всички църковници от
Българските църкви за писането и пренасянето
им и на княз Михаил Андреевич Оболенский за
разкриването на приносителя, на броя им и
техните имена.
- Независимо от отсъствието на преки
доказателства, за това кои са извършителите на
преводите, писането, илюстрирането и всичко
друго свързано с коментираните ръкописи,
представени ни в изследванията на княз М. А.
Оболенски, наличието на условия, намерените,
след толкова години от онези времена,
артефакти, включително печати-моливдули на
тримата владетели, чиито имена по един или
друг начин са свързани със „Златния век“ на
българската култура и писменост, а критичното
изследване и логиката ни дава достатъчно
основания да считаме, че в онези времена тези

действия са ставали само между стените на
този манастир и съвсем не случайно проф.
Казимир Константинов го нарича перлата в
короната на варненските манастири, а защо не
и на тези от Първото Българско царство. И то с
пълно право!
- Все пак, всички занесени в Киевска Рус
ръкописи на старобългарски език с преводи и
авторски текстове от IX-и и Х-ти век, са дело на
специално подготвени за тези дейности хора:
писци, преводачи, художници - илюстратори,
книговезци и други от този род, са само от т.н.
до сега „Преславска школа“. Но къде другаде
по българската земя, освен във Варна, е имало
такова специално предназначено место, като
скрипториумът в манастира на „Караач теке“
(„Черните брястове“, „Аязмото“)!?
Никъде
другаде!
- До сега няма известни каквито и да било
съобщения, че такива хора от Киевска Рус
специално са били обучавани и подготвяни във
Византия или някаде другаде за тези дейности,
както и изпращани там такива от последната
или от някъде другаде. Такива съобщения няма
и от византийски автори, от тези времена, а и от
по-късно време
От тук възниква въпросът, не е ли дошло
време имената на Григорий презвитер мних на
всички църковници на Българските църкви и на
княз М. А. Оболенски, чиито дела са
неразривно свързани със Златният ни век, да
заемат достойните си места в Българския
национален и културен календар!?
Да
припомним още, че Григорий е имал такова
място в подобния такъв руски календар, до
пристигането на гръцки митрополит през 1039
г. в Киев, като името му е било изписвано в т.н.
синаксар (списъкът за почитаните светии през
дните на годишния календар - менелой), като
Григорий епископ Мизийски, но след това е
било изключено.
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Още нещо, защо да не се положат
необходимите и подобаващи усилия от
компетентните
институции,
персони
и
нароилите се сдружения, да стане достояние на
обществеността ни, че занесените в Киевска
Рус книги, през Х-ти век, от Григорий
презвитер мних на всички църковници от
Българските църкви, по повелята на Великият
ни цар Симеон, и описани от княз Оболенски,
са дело на тружениците-монаси от скриптория
в манастира „Св. Богородица“ на „Черните
брястове“
/“Аязмото“,
„Караач
тепе“/,
разположен на южния склон на „Франгенското
плато“ над Варна!
А защо не и името на Преславската книжна
школа вече да придобие, макар и със
закъснение, подобаващото си име ВарненскоПреславската книжовна школа, както името
„Варненско-Преславска“ е присвоено на
митрополията ни. Защото всичко описано тук,
за имената и количеството на занесените в
Киевска Рус книги, през Х-и век от н.е.,
неоспоримо доказва, че е могло да бъде
извършено само в скрипториума на варненския
манастир „Св. Богородица“ с ктитор княз Борис
– Михаил през X-и век и никъде другаде, както
и че е част от културното наследство на Варна с
цивилизационно значение в духовната област е
от рода на разкритото 70 години, преди това,
материално наследство с цивилизационно
значение във Варненския некропол. И едното и
другото са върхови и единствени постижения,
които нямат други подобни или равни им по
света.
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ДВЕ ЗЛАТНИ МОНЕТИ ОТ РАЙОНА НА БАЛЧИК
Трифон Трифонов

Abstract. In 2016 two gold coins were found between the towns of Balchik and Kavarna where the capital of
the Second Scythian kingdom, was probably located. One of the coin is a quarter stater of Olbia, minted under the
Athenian coin system in the period 310 - 300 BC. It is descripted by the Russian numismatists Karishkovskiy and
Anokhin as a hemidrahm or triobol. On the obverse is depicted the goddess Demetra with a wreath of stalks grains,
turned left. The reverse presents a dolphin to the left, below it a monogram ОΛ. The coins has a diameter of 11 mm
and a weight 2,157 g.
The other coin is also quarter stater with weight 2,103 g and a diameter 12 mm. On the obverse is depicted
the head of god Apollo with a laured wreath, turned left. Above the image there is a monogram ΔI. On the reverse is a
Scythian with a spear in the right hand on a horse in gallop turned to the left. From the studies and comparisons
made, it can be assumed that this is a quarter stater of the king of Bosporan kingdom, Perissad IV, minted in Panticapaion during the period 140 - 130 BC.
Key words: gold coins, stater, Olbia, Scythian, Perissad, Panticapaion.

През лятото на 2016 година ми
донесоха за консултация две малки златни
монети. В разговор с „клиента“ разбрах, че
монетите са намерени заедно между Балчик
и Каварна, там където вероятното се е
намирала столицата на Второто скитско
царство, Афродизия и това засили
любопитството ми. С него се уговорихме
вместо хонорар, да ми бъде предоставена
възможността да претегля и фотографирам
монетите. Обърнах се за помощ и към
Пьотър Лобода, специалист - нумизмат от
Одеският музей на нумизматиката, но той
отговори, че не може да каже нищо само по
снимките, които му изпратих. Заех се сам с
проучването и в впоследствие успях да
направя и спектографски анализ на метала
на монетите. Така, че този материал е
колкото научно съобщение, толкова и молба
за помощ по въпроса.

Фиг. 1

Идентификацията на едната от
монетите не беше проблем - четвърт статер
на Олбия или хемидрахма, описана от
руските нумизмати Каришковски и Анохин
[2, 7]. Антична Олбия е един от най-старите
гръцки градове - държави по бреговете на
Черно море, основана около 645 / 644 г. пр.
Хр., там където река Южен Буг се влива в
Днестровско - Бугския лиман. В последната
четвърт на IV в. пр. Хр. жителите на Олбия
правят опити да секат собствени златни
статери, но това се оказва твърде неизгодно
за града, а изключителната рядкост на тези
статери и факта, че един и същ щемпел е
ползван и за сребърни тетрадрахми показва,
че емисията на тези монети е ограничена [2].
Тъй като в древността сеченето на големи
златни номинали се разглежда като
съществен израз на държавен суверенитет,
може да се предполага, че златният статер на
Олбия има и политическо значение, той e
своеобразна декларация за независимостта
на полиса, току - що отблъснал нападението
на един от генералите на Александър,
Зопирион в 331 година пр. Хр.. Намереният
единствен екземпляр от статера е с тегло
8,49 грама, сечен е по атическата монетна
система и се съхранява в Монетният кабинет
на Брюксел [3], но колеги - нумизмати
твърдят, че го има и в частни колекции в
САЩ. Хемидрахмата (триобол, 1/4 статер)
на Олбия се сече в последното десетилетие
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на IV в. пр. Хр., отново по атическата
монетна система с тегло в диапазона 2,15 2,09 грама [2,7]. На аверса е изобразена
глава на богинята Деметра на ляво с венец
от житни класове, а на реверса - делфин на
ляво с надпис ОΛ. Монетата фигурира и в
сайта на Одеският музей на нумизматиката
(фиг.1). Тя е с диаметър 11 милиметра,
дебела е 2,1 милиметра, теглото и е 2,157
грама, а пробата - 21,6 карата; монетата не е
била в обръщение дълго време, което личи
по остатъците от гланц, но вероятно е
притискана в други монети, венецът от
класове на главата на богинята е замазан,
смачкани са и части от буквите на реверса.
При голямо увеличение може да се проследи
и последователността на работата на
гравьора при изработването на щампите.
Металите в хемидрахмата се разпределят
така: Au - 92,6 %; Ag - 4,01 %; Cu - 4,47 %;
Zn – 0,68 % и Ni - 0,22 %. По мнението на
главен асистент Бояджиев, който извърши
спектралният анализ, съдържанието на
метали отговаря на това на антична монета,
а съдържанието на никел може да служи
като своеобразна гаранция за нейната
автентичност. Препечатването на златна
монета с малко тегло е сложна процедура и
при последвалите нагрявания количеството
никел от 0,007 грама, по негово мнение, би
трябвало да изгори.

Фиг. 2
Нещо за иконографията на монетата
(фиг.2). Според Каришковски типът “орел
върху делфин“ отразява подчинението или
замяната на култа към Аполон Делфиний с
култа към Зевс Елефтериос - Освободител и
смяната на тиранията в Олбия с
робовладелска демокрация [7]. Орел върху
делфин става своеобразна емблема на града,
среща се и при много дребни медни
номинали, тежащи по - малко от грам [7].
Описаната сцена с орела и делфина може
просто да отразява и природна даденост,

морският орел [ Heliaeetus Allbicila (L) ],
който обитава богатото на лимани и лагуни
северозападно крайбрежие на Черно море се
прехранва с риба и може да напада и малки
делфини [11]. В първата половина на IV в.
пр. Xp. богинята Деметра се появява върху
едни от първите „истински“ монети на
полиса, те са лети и по аналогия на първите
римски монети са наричат „асове“. По
същото време се появяват и дребни
сребърни номинали, които са първообраз на
иконографията на разглежданата монета Деметра във фас и делфин на реверса [7]. От
нашите брегове жителите на полиса внасят
дървен материал, надгробия, вино, а когато
околните скитски племена са враждебно
настроени и пшеница [5,6].
За търговски обмен с нашите брегове
говори факта, че бронзова монета на
тракийският цар Севт е открита в Олбия, а
нейни монети са намирани в Добруджа и
Обзор. Монетата на Севт е описана от
Каришковски [7]. Тъй като основният
поминък в района е земеделието, богинята
Деметра (Δε – μετερ, Майката - Земя), се
среща често върху монетите на Олбия. По
същата причина богинята е едно от найчесто срещаните божества върху монетите и
на скитските владетели. Нейното присъствие
върху монетите на Олбия вероятно отразява
скитското влияние върху полиса и
несъмнено е политически реверанс по
отношение на обкръжаващите града скитски
племена [8]. Липсата на други буквени
означения върху монетата, според Анохин,
означава, че тя е “държавна монета“, т. е.
издание е изключително на града Олбия, без
участието на храмове и частни лица, каквато
практика съществува през древността [2,7].
Поради недостига на скъпоценни метали
златните емисии на Олбия са сравнително
малобройни и се използвали основно за
търговски сделки извън полиса и като
средство за натрупване. Намерените край
Балчик монети вероятно са семейно
съкровище събирано години [7].
И ако при монетата на Олбия трябва
само да се проследят историческите и
икономически промени през вековете, при
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втората монета въпросът е много по-сложен,
защото не се намери в посочените заглавия
някаква следа или податки за нейното
успешно идентифициране (фиг.3).

ЧЕТВЪРТ СТАТЕР НА ПАНТИКАПЕЙ

Фиг. 3
От търсенията става ясно само едно в монетата има отразено силно скитско
влияние, за което недвусмислено говори
изобразеният на реверса галопиращ на ляво
скит, без седло и стремена, с копие в дясната
ръка. Личат много добре мустаците, брадата,
развяващата се коса, колчана на лявото
бедро и характерните за скитите панталони,
стегнати на глезена. Копието е много добре
изобразено, ясно се вижда и острието му.
Широко отворената уста на коня, свитите
назад уши и веещата се грива показват
върховното усилие на животното. Юздата му
е елементарна - тя опасва муцуната на коня
над устата, а другият ѝ край е загатнат в
лявата ръка на конника. Конят не е едър,
характерен е бил за Европа и степите на
днешна Русия [10], висок около 1,35 метра
при холката, но е с мускулеста шия и крака,
които са предадени схематично. В цялата
сцена има напрежение и устрем и всичко
това е предадено върху полето на
квадратният печат с размери 10х10
милиметра. Трябва да се отбележи
несъразмерността на фигурите, главата на
конника е твърде голяма за тялото му и е
съизмерима с главата на коня. И тук, както
при хемидрахмата на Олбия, в горния край
на полето личат дълбоки надирания.
Върху аверса на монетата е изобразен
голобрад, млад мъж с лавров венец на
главата, гледащ наляво. Той е с
характерният прав „гръцки“ нос, с много
добре предадени черти на лицето, с тънки

устни, голямо изразително око. То и силно
издадена надочна кост говорят, че или
гравьорът не е от най-добрите или, че това е
портрет. Изображението в никакъв случай не
изглежда гротескно или карикатурно.
Покрай ухото, което също е много добре
предадено се спускат къдри, а над самата
глава има монограм ΔI. Изображение на
пръв поглед навежда на мисълта, че това
глава на бог Аполон. При силно увеличение
добре се виждат следите на длетото
издълбало буквите, малки черни язви и
налепи от пръст. Не личат следи от работата
на гравьора върху главата, но такива има
при изработване на квадратният печат за
реверса. Диаметърът на монетата е 12
милиметра, теглото ѝ - 2,103 грама, което я
отнася към четвърт статер по атическата
монетна система. Съдържанието на злато е
22, 1 карата, а металите в процентно
съдържание са следните: Au - 92,6%; Ag 4,81%; Cu - 2,2% и Zn – 0,37%. Дебелината ѝ
е 1, 9 милиметра.
Твърдението, че конника е скит, се
налага от медните монети на античната
Керкинитида, днешната Евпатория с
изобразена подобна сцена, описана от
Анохин като „скит на кон“ [1]. На аверса на
тези монети е изобразена богинята Тюхе с
корона от крепостни кули. Според същият
автор тези медни монети са сечени в
периода 310-300 година пр. Хр. (фиг. 4).
Хекатей Милетски в 497 г. пр. Хр. пише за
“Керкинитида-скитски град на брега на
Понта“. Препускащият конник с копие е
твърде характерен за монетосеченето от
северозападното и северно Черноморие, като
се започне от Тирас и се стигне до
Фанагория, с изключение на Херсонес
Тавричевски [1,3].

МОНЕТА НА КЕРКЕНИТИДА
Фиг. 4
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СЕСТЕРЦИЙ НА КОТИС II
Фиг. 5
Конника обаче се среща само върху
медни
монети
на
владетелите
на
Боспорското царство, когато то вече е васал
на Рим. Няма нито една златна монета със
сюжет “препускащ конник“ или подобен
младши номинал. Златото на владетелите на
Боспорското царство наподобяват римски
републикански денари, върху които наред с
образите на боспорските владетели се
появяват римските императори и членовете
на техните семейства. Савромат II (174/75 210/11), чието управление съвпада с това на
Марк Аврелий, Комод и Септимий Север
отсича седемдесет и шест подобни статер, но
само на реверса на един негов сестерций е
изобразен “конник с копие препускащ на
ляво”. Медни монети с подобни сюжети
секат Рескупорид I (68/69 - 91/92) и Котис II
(123/124 - 132/133 [1] (Фиг.5). Споменатите
монети според Анохин се вместват в
ранноримският и средноримски периоди на
монетосеченето на Боспорското царство и
носят, както бе отбелязано, характерните за
монетите на Рим черти [1].
Монетата не е и тракийска въпреки,
че много от монетите на тракийските
владетели
наподобяват
този
конник.
Описаните от Юрукова монети с малки
изключения са бронзови и само една, на
Скосток, е без името на владетел. Няма
описани златни монети или техни номинали
[12].
В
монографията
на
Анохин.“Монетное дело Боспора“, има глава
“Монетите на късните Спартокиди 210 - 90
г. пр. н. е.“ и в този период има още двама
владетели, които биха могли да претендират,
че са емитенти на настоящата монета, тъй
като тя е идентична по стил и надписи на
монетосечене на целият период. Първият
който сече статери от лизимахов тип е

архонтът Хигиенонт, управлявал според
Анохин в периода 210-200 г. пр. Хр.. Той не
е член на семейството на Спартокидите и се
жени за Алкатея, сестрата на последните
двама боспорски владетели, затова на
златният статер, който отсича титлата му
е„архонт“ (фиг.6) [1]. С емисията на златни
статери архонтът не само ознаменува
качването си на престола, но и цели да
стабилизира пазара на Боспор и да го свърже
с пазарите на Черно и Средиземно море.
Хигиенонт e първият боспорски владетел,
който сече златни и сребърни монети след
продължителен
кризисен
период
в
монетосеченето на Боспорското царство
през III пр. Хр.. [1], а името му се превежда
като“ здравомислещ, разумен“[5]. На аверса
на монетата е изобразен самият владетел,
гледащ на дясно без надписи и означения, а
на реверса богинята Атина седи на трон,
подпира се на щит и държи богинята Нике,
монограми под трона и ръката на Атина, а от
двете страни на фигурата има надпис
“ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΓΙΑIΝΟΝΤΟΣ“ [1].

СТАТЕР НА ХИГИЕНОНТ
Фиг. 6
Повод архонтът да бъде претендент за
„издател“ на четвърт статера е една сребърна
драхма, също по атическата монетна
система. На лицевата страна на монетата
отново е Хигиенонт, гледащ на дясно, а на
реверса е изобразен препускащ на ляво
конник, с развят плащ, със същите
монограми и надпис [1]. От нумизматиката е
известно, че дребните номинали имат
локален пропаганден характер, в случая те
са и „средство за масова информация“,
предназначени за околните скити, за които
владетелите
на
Боспора
официално
титулувани „архонти“, се явявали царе [5,1].
На базата на хемидрахмата на Олбия
може да се направи извода, че разглежданата
монета е по-дребен номинал на златен статер
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на Хигиенонт. Архонтът, който в случаят е
“принц – консорт“, има амбицията да бъде
истински
владетел
и
наред
със
стабилизирането
на
държавата
да
популяризира своята личност по всички
възможни начини. Тук трябва да отбележим
още един факт, който прави Хигиенонт
претендент за емитент на монетата, не
толкова биещ на очи, но заслужаващ да се
отбележи. Като сравним образите на
владетеля върху статера, сребърната му
драхма и аверса на описваният четвърт
статер се открива доста голяма прилика.
(фиг.7). Това обаче е спорна прилика и не
може да бъде стабилен аргумент в полза на
Хигиенонт. Нещо повече, според Пьотър
Лобода статерът на Хигиенонт е една от
загадките на монетосеченето на Боспорското
царство, известен е само един брой от него и
много нумизмати го считат за фалшификат.

РЕВЕРСИ НА МОНЕТИ НА ХИГИЕНОНТ
И ЧЕТВЪРТ СТАТЕРА НА ПАНТИКАПЕЙ
Фиг. 7
Следващият претендент, Перисад IV
(около 150 – 125 г. пр. Хр.), е син на Перисад
III и Камасария, и бащата и синът секат
статери от лизимахов тип по атическата
монетна система (фиг.8).На аверса на
статера на Перисад IV е изобразена мъжка
глава с диадема гледаща на дясно, а на
реверса седящата Атина, подпряна на щит и
държаща в ръката си богинята Нике.
Отсичането на този статер Анохин отнася
към 140 - 130 г. пр .Хр. [1].

Фиг. 8
Под ръката на Атина монограм ΔI, под трона
също монограм, от двете страни на фигурата

надпис
„BΑΣΙΛΕΩΣ
ΠΑIΡΙΣΑΔΟΥ“.
Монограмът ΔI се среща и върху сребърен
пентобол, на чийто аверс е изобразен
Аполон с лавров венец гледащ на дясно, а на
реверса триножник, около който има надпис
„ΠΑΝΤΙΚΑΠΕΩΝ“, самият монограм е под
триножника. Анохин предполага, че при
отсичането и на статера и пентобола помагат
градската управа на Пантикапей и храма на
Аполон в града и оттам са много бройните
монограми и надписи. В античността
храмове и частни лица участват в отсичането
на монети и прибират печалбата, в тази
връзка монограмът ΔI би могъл да бъде знак
за собственост [1]. В Пантикапей култът към
Аполон е силно разпространен, в 250 г. пр.
Хр. Перисад II се допитва до Пития,
пророчицата в делоскиат храм на Аполон и
като получава благоприятно предсказание
подарява на храма скъпоценна чаша. Своите
предсказания Пития извършва седяща върху
триножник. След завръщането си от Делос
Перисад издига статуя на Аполон във вече
съществуващият храм в Пантикапей, а
триножникът става атрибут на бога
изобразяван върху монетите на града [5].
Трудно е да се каже дали върху аверса на
четвърт статера е изобразен бог Аполон с
лавров венец или Хигиенонт и кой всъщност
отсича тази монета, но монограмът ΔI ни
навежда към участието на града и храма на
Аполон в нейното отсичане и, че това е
монета на Пантикапей [1].
В цялата история има и скитска следа.
След смъртта на мъжа си Перисад III, царица
Камасария, майка на Перисад IV, се омъжва
за скитският владетел Аргот. Дребната
златна монета може да е „сватбен подарък“
за Камасария, не случайно Перисад IV е
наричан Филометор - „Обичащ майка си“, но
по-вероятно е друго, това да е политически
жест към скитският съюзник. По него време
скитите, гонени от сарматите все повече се
доближават до големите градове в Крим,
скитските династи искат все по-големи
дарове, а армията на Боспорското царство в
по-голямата си част е съставена от скитски
наемници. Все достатъчно уважителни
поводи да се впечатли скитският съюзник с

ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА 2018
72

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА И ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН
подобна монета от злато [5]. От всичко
казано до тук въпросната монета би могла да
бъде младши номинал по-скоро на статер на
Перисад IV и Пантикапей, отколкото на
Хигиенонт.
За да изчерпим окончателно въпроса
трябва да кажем и това, че бронзова монета с
абсолютната
същата
иконография
и
монограм ΔI, Янислав Тачев отнася към
автономното монетосечене на Дионисопол
(фиг.9).
ГРЪЦКИТЕ КОЛОНИИ ПО
СЕВЕРНИЯ БРЯГ НА ЧЕРНО МОРЕ
ОКОЛО 450 ГОДИНА ПР. ХР
ЛИТЕРАТУРА

Фиг. 9
Единствената разлика е, че мъжката глава на
аверса е с бръшлянов венец, гледа на дясно и
според Тачев е глава на Дионис [10]. Пак
според него дясната ръка на конника е
вдигната за поздрав, макар тя да излиза от
полето на монетата и копието може просто
да не е отпечатано. Монета с подобно
изображение показва и Лазаренко в
монографията си „Скитите в Тракия“ [8].
Тези монети ни връщат в началото на
нашето търсене и е съвсем резонен въпроса:
“Възможно ли е това да е монета на скитски
владетел от Второто скитско царство, сечена
в монетарницата на Дионисопол?!“ Науката
със сигурност твърди, че монетарницата на
Дионисопол (Балчик) сече монетите на
скитският владетел Акроза. Или това просто
е монета на Дионисопол?! Въпросите
остават и само намирането на други подобни
монети тук или по северното Черноморие
могат да внесат яснота по въпроса.
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Обекти и инсталации на художника Илия Янков от 1980 и 1990 години
Ирена Димитрова
Abstract: The article examines objects and installations of the Varna artist Ilia Yankov, created in the 1980s
and 1990s. The author works at the boundary between visual art and design, creating aesthetic works of glass and
other materials with a dominant role of light. In terms of aesthetics this kind of creative searches are peripheral to
postmodern visual practices, in which the principle of profane and grotesque comes to the fore.
Key words: glass, art, design, blurring the boundaries, hybridity, multilayered

И. Янков е роден през 1947 г. в с.
Дряновец, обл. Русе. Завършва Института за
пластични изкуства “Николае Григореску”
(Букурещ, Румъния) по специалността
„Декоративно-приложни
изкуства“
(художествено стъкло) през 1975 г. В 1989
г. като член на „Групата на десетте“ И.
Янков участва в изложбата „10 художници
от Варна“, а в края на 1990-те е канен като
гост от клуб „Вар/т/на“ за участие в някои
от неговите изложби.

ил. 1 Илия Янков
От проведените разговори с И. Янков
става ясно, че художникът за първи път се
запознава с образци на западното изкуство
по време на следването си в Румъния. Тук
трябва да отбележим, че за разлика от
България, тази социалистическа страна води
по-отворена политика към Запада. Така през

1970-те години в Букурещ И. Янков има
възможност да види творби на класици на
поп-арта като Рой Лихтенщайн, Анди
Уърхол и т.н., както и на други западни
течения от втората половина на ХХ век.
През това време той се запознава и с
изкуството на прочутия френско-румънски
скулптор-авангардист Константин Бранкузи
(1876 - 1957), което по думите на
художника, силно повлиява на неговия
творчески мироглед. Авторът също така
черпи информация за съвременното
изкуство по света от румънското списание
„Revista Аrtа“ („Списание Изкуство“, [1]).
Освен това, художникът вижда разлика в
развитието на художественото стъкло в
Румъния и България през 1970-те години.
Според него, у нас то има предимно
утилитарен характер, докато в Румъния
художественото стъкло се използва пошироко, включително и във визуалното
изкуство.
През 1984 г. по поръчка на
проектанта на варненския делфинариум –
арх. Симеон Саралиев – И. Янков създава
четири еднакви осветителни тела, които
допълват модернистичната архитектура на
сградата. За съжаление тези работи не са
запазени.
По думите на И. Янков, той допълва
осветителтите тела с пластични елементи –
малки и големи стъклени балони, които се
движат
около
една
централна,
функционална ос (ил. 2). Светлината на
прикрепените по двойки за желязната ос
стъклени балони-лампи се поема от

ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА 2018
75

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА И ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН
движещите се около тях кълба, окачени на
месина. По този начин визуалният език на
осветителните тела прекрачва границата на
дизайна, преминавайки в сферата на новите
художествени практики и по-точно на
инсталацията.

ил. 2 И. Янков – инсталация, Делфинариум –
Варна, 1984 г.
Що се отнася до творческия импулс,
то по свидетелство на художника, той се
вдъхновява от формата на водните мехури,
движещи се към повърхността на водата.
Любопитно е, че в тази авангардна по
стилистиката си инсталация И. Янков
използва откровенно миметични форми,
неприемлими
като
цяло
за
„неконвенционалното“
изкуство.
Създаването именно на такава светлинна
инсталация е обусловлено от характера на
самия делфинариум, свързан с водата като

животворна стихия, а също така с неговата
функция на атракция с присъщите и силни
емоционални и естетически ефекти.
Актуализацията на тези ключови концепти
се съпровожда от редица асоциации и
създава
многозначен
високоестетичен
образ.
Концептуализацията на „водата“ се
проявява, както във формите на балонитемехурчета, така и в начина на тяхното
композиране. Да припомним, че човешкото
тяло се състои на 90 % от вода, а животът
на Земята е възникнал във водна среда.
Освен това, спираловидната форма на
инсталацията
предизвиква
напълно
оправдани асоциации с двойната спирала на
ДНК, осигуряваща съхраняване, предаване
и реализация на генетичната програма за
развитието и функционирането на живите
организми. И. Янков представя този научен
концепт като визуална художествена
метафора-метонимия не само на едно живо
същество и неговата същност, но и на
целия живот на Земята, т.е. във
философско-планетарен план. Показателно
е, че тази концепция съвпада с
универсалната културна представа за
спиралата като символ на Вселената и
нейното завихрено съзидателно движение
(развита и от физиците [2]), т.е. можем да
говорим за типичната за постмодернизма
актуализация на архетипите.
С
оглед
на
функциите
на
делфинариума и неговите „артисти“
(делфините), имаме всички основания да
свързваме спираловидната (т.е. въртящата
се)
форма
на
инсталацията
със
специфичното за делфините вретеновидно
тяло [3]. Включването на тази асоциация
засилва естетическия ефект и другите
позитивни конотации, идващи от образите
на ДНК, Вселената, водната и въздушната
стихии.
Чрез използването на стъклото и
светещите
лампи
най-адекватно
се
актуализират такива характеристики на
водата и въздуха като
прозрачност,
чистота, светлина, движение, способност да
придобиват разнообразни форми. Освен
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това, водата, въздухът и светлината влизат в
игрово взаимодействие и т. н. Динамиката и
богатството
на
формите
са
тези
характеристики на „живота“, благодарение
на които този концепт се включва в общото
игрово поле на инсталацията.
В работата на И. Янков се наблюдава
сливането на научно-биологичния модел на
спиралата
и
присъщото
на
него
интелектуално
съвършенство
(ср.
в
математиката
понятие
за
красивото
решение) със символиката на този
универсален образ, а също така и с
физическите особености на конкретното
живо същество – делфина и неговата
вродена естетика.
Както вече отбелязахме, от гледна
точка на новите художествени практики,
светлинните инсталации на И. Янков
демонстрират размиване на границите
между визуалното изкуство и дизайна, тъй
като от една страна те изпълняват
практическа функция на осветителни тела, а
от друга – са произведения на изкуството
(инсталации,
обекти)
с
изразено
естетическо въздействие. Като цяло тази
специфична хибридност не се отнася за
другите творби на разгледаните варненски
автори. Забележително е, че този типично
постмодернистичен признак се съчетава със
съвсем нетипичното за постмодерна
подчертаване на естетическото начало.
Така, например, по думите на автора, вечер,
на загасени лампи, четирите обекта,
осветени
отвътре,
са
изглеждали
„вълшебно“. В тази, както и в другите
работи на варненския художник, естетиката
излиза на преден план, като по-нататък в
значителна степен оформя творческия път
на художника. Ние можем да определим
това като проява на неортодоксален
постмодернизъм.
През 1989 г. И. Янков представя
работата „Обект“ на изложбата „10
художници от Варна“. Инсталацията
представлява кръгла конструкция от стъкло
и метал, в която е вградено осветително
тяло (ил. 3). На металния пояс са изрязани
кръгли отвори, които можем да определим

като „запазена марка“ на художника (вж.
другите работи на автора – ил. 4).
Металната конструкция обрамчва стъклен
диск, който покрива осветителното тяло,
туширайки неговата ярка светлина със
своята матирана повърхност. Върху неговия
прозрачен център е поставена продълговата
стъклена цилиндрична форма, състояща се
от отделни цилиндри, като във всеки от тях
има конус, обърнат с върха надолу.

ил. 3 И. Янков – „Обект“, 1989 г.
И. Янков избира такива универсални,
архаични и многозначни елементи и начин
на тяхното взаимодействие, притежаващи
голям семантичен потенциал, което се
реализира в инсталацията. Сред тези
елементи и композиционни похвати се
открояват: геометрични форми (кръг,
цилиндър, конус, триъгълник), наличието
на източник на светлина, концентрична
композиция.
Тяхната
системна
актуализация предизвиква преди всичко
следните асоциации: технико-космически
(летяща чиния / НЛО и / или космодрум с
готов за старт космически кораб),
астрономически (инсталация като модел на
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Слънчевата
система),
архитектурни
(древни сакрални предмети и / или култови
съоръжения;
футуристична сграда или
нейн макет), архетипични знаци (слънце,
огън, огнище). Подреждането им зависи от
възприемащия субект, включително и от
анализатора.
Кръглата форма на обекта, осветена в
средата, както и начинът му на експониране
(потъващата в мрака творба създава
впечатление, че тялото виси във въздуха),
пораждат асоциации с летяща чиния и пообщо – с НЛО. Предполагаме, че самото
название – „Обект“ (освен определяне на
тип творба) – съдържа намек на НЛО
(неидентифициран летящ обект) и по този
начин подкрепя технико-космическата
интерпретация на творбата като едно от
многобройните й тълкувания. Съчетанието
на кръглата метално-стъклена и осветена
отдолу
конструкция
с
вертикалния
цилиндър
наподобява
готова
за
изстрелване космическата ракета на
нощен космодрум.
Комбинацията на доминираща кръгла
форма със светлина създава визуална
метафора на Слънцето, смятано от
древните за сакрално небесно тяло:
“Емблеми на слънцето са кълбото, дискът,
концентричните кръгове.“ [4]. В тази връзка
напълно логични и адекватни на творбата
изглеждат нейната астрономическа и
архитектурна
интерпретации.
Така,
осветителното тяло в центъра и трите
обръча с кръгли отвори могат да бъдат
окачествени като Слънцето и орбитите на
планетите
в
хелиоцентричната
слънчевата система.
Една от първите архитектурни
алюзии, провоцирани от обекта (преди
всичко от цилиндричната му част), е тази за
футуристичните сгради. При съчетанието
на
хелиоцентричната
композиция
и
вертикалния цилиндър ние получаваме
модел на архаично култово съоръжение
(светилище, капище, езически храм) със
свещен негасим огън и / или идол вътре.
Подобни съоръжения са открити при
древните славяни, почитали Слънцето като

„източник на живота, топлината и
светлината“ [5]. Топлият червеникав цвят
на светлината, излъчвана от обекта, а също
така повторението на слънчевия символ в
трите концентрични кръга затвърждават
визуалните паралели със Слънцето, а също
така с огъня и огнището. Да добавим, че 3 е
сакрално число, свързано със Слънцето [4].
В
рамките
на
митопоетичната
трактовка на инсталацията ще обърнем
внимание
на
огъня
и
огнището.
Установено е, че огнепоклоничеството
заемало първостепенно място във всички
индоевропейски религии [4]. Огънят „е одна
от основните стихии на мирозданието“ не
само при славяните [5]. Това е архаичен
универсален символ, възприеман като найнереалният от четирите елемента – вид
междинна форма на материята и духа.
Подобно на редица други митологизирани
стихии (вода, въздух, земя), огънят има
двойствено значение – положително и
отрицателно [5]. В инсталацията на И.
Янков се реализира позитивното значение
на огъня като „стихия на пречистващия
пламък, носещ светлина и топлина и
въплъщаващ творческо и активно начало“
[5]. Актуализацията на първите три
значения не се нуждае от коментар, но
реализацията на последните две изисква
доказателства. Според нас, градивното и
динамичното начало на огъня
се
приоткрива преди всичко при техникокосмическата интерпретация на обекта.
Космическата ракета или друг ръкотворен
летящ обект въплъщават съзидателната
енергия на човека или друго разумно
същество.
Ако премахнем цилиндричното тяло,
останалата част на обекта веднага
заприлича на газов котлон, т.е. на
профанния вариант на сакралното
огнище. Това е единствена иронична
асоциация. При промяната на контекста, т.
е.
на
пространството,
обкръжаващо
инсталацията, може да се актуализира
присъщото
на
огнището
противопоставянето на „своето, усвоеното,
човешкото“ и „чуждото, неусвоеното и
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природното“ [6]. Това се наблюдава при
изключването на лампите в залата, което
наподобява познатата на всички ни
ситуация, когато вкъщи е светло, уютно и
спокойно и т.н., а навън е тъмно,
неприветливо и опасно.
В случая се
активизира
архетипичната
опозиция
вътрешно пространство (къща) – външно
пространство (двор и т.н.).
Ще се върнем към семиотиката на
геометричните форми и тяхната реализация
в обекта. Към отбелязаната вече соларна
символика на кръга в тази инсталация, ще
добавим използването на сакрални и
естетически качества на тази геометрична
фигура, известни още от древността. Така,
например, е установено, че кръгът означава
съвкупност, съвършенство, единство и
вечност [7], а за неоплатониците той е
въплъщение на Бога и неограничения
център на космоса [7]. Друга геометрична
форма и едновременно многозначен
сакрален символ, използван от И. Янков, е
конусът, образуван от завъртването на
триъгълника
покрай
неговата
ос.
Триъгълникът е двойствен сакрален символ
[7]. Обърнат нагоре той означава огън,
мъжкото начало, свързано със Слънцето, а
обърнат надолу представлява женски лунен
символ, водата, плодовитостта и т. н. [7].
Отчитайки ключовата роля на соларната
символика в тази инсталация, можем да
предположим, че използването на конуса /
триъгълника е продължение на тази
актуализация, независимо от това, че
конусът е обърнат надолу (т. е. отговаря на
архетипичния женски лунен знак).
Прозрачността на стъклото и
отблясъците на „лампата“ върху него
усилват естетическото и в същото време
мистичното въздействие на творбата. И.
Янков добавя и няколко малки кръгли
отвора
по
периферията
на
орнаментирания пояс, които разчупват
ритъма на „графиката“, както той
нарича трите „пръстена“ и дават път на
светлината. Според нас, използвайки
думата
„графика“,
художникът

подчертава едновременно и тяхната
естетическа роля.
Както и в предходната инсталация,
многозначността
се
постига
чрез
наслагване на няколко пласта, обединени от
ключовите за автора концепти. Това са
емблематичните образи на древните и
съвременните
човешки
постижения
(космически
ракети,
архитектурни
съоръжения)
и
заложените
в
тях
универсални
символи
(„Вселената“,
„Слънцето“, „огъня“, „огнището“ и т. н.),
представени от техните геометрични и
светлинни знаци. Съзнателното използване
на архетипите или тяхната интуитивна и
случайна „реанимация“ са типични за
постмодернизма. Обаче, за разлика
от
постмодернистичния хаосмос, И. Янков
създава смислово и естетически завършени
творби, които допускат разнообразни, но в
същото време непротиворечиви трактовки.
С
инсталацията
„Пътят
на
светлината“ И. Янков участва в изложбата
„Вар/т/на и компания“ през 1999 г. в ГХГ
„Б. Георгиев“ Варна. Творбата представлява
стъклен правоъгълник върху постамент с
формата на куб и няколко огледала на пода
до него (ил. 4). Инсталацията предизвиква
алюзии не само за древна стела, но и за
авангардни
(супрематични
и
др.)
композиции (вж. по-нататък).
Посоката на анализа е подсказана от
названието на творбата, което съдържа два
ключови за нея концепта – „път“ и
„светлина“. Пътят е универсален културен
символ и една от основните категории и
образи в световните религии и философскорелигиозни учения, като например в
даоизма, където дао се превежда като „път“.
В инсталацията на И. Янков се актуализира
христианското разбиране за пътя като
метафора на Христос Светлината също се
отнася към културните универсалии. В
славянската народна традиция тя е
„въплъщение на световния ред (ср. бяла
светлина), красотата, истинността и
правдивостта“ [5]. Тази представа е
значително повлияна от христианството,
където светлината е „символ на духовна
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истина и святост“ [8]. Ще проследим
концептуализацията
на
„пътя“
и
„светлината“ в инсталацията на варненския
художник.
Показателен
е
изборът
на
материалите за инсталацията (стъкло,
лупи и огледало („производни“ от
стъклото)). Той е продиктуван не само от
физичните им свойства, но и от
произлизащите
от
тях
семиотични
характеристики.
Качества,
като
прозрачността на стъклото, оптичните
свойства
на
лупите,
отразителната
способност на огледалото и др. притежават
голям семиотичен потенциал, който
позволява да актуализират семантиката на
светлината и нейното движение (пътя) в
цялата им философска дълбочина. Да
отбележим, че самият И. Янков посочва
именно прозрачността на стъклото като
изразител на основната авторова идея. Тази
характеристика на стъклото, позволяваща
да
пропуска
само
светлината
в
инсталацията
придобива
символично
значение, свързано с духовните измерения
на човешкия път (чистота, истина, висока
нравственост, хармония и т. н.). Освен това,
връзката „стъкло – светлина“ символизира
светлината на Исус Христос, която
прониква в душите на хората.
Друг по-сложен и по-загадъчен
елемент са четирите реда лупи, вградени
върху стъклената стела. Лупата има
специфични оптични свойства – тя може да
увеличи образа на обекта и даже да го
обърне [9]. За адекватно възприемане на
изображението решаваща роля играе точно
избраната дистанция на наблюдателя. Тези
свойства на лупата в инсталацията на И.
Янков придобиват знаков характер: тя се
превръща в метафора на осмислянето на
изминатия житейски път и отделните
събития, персонажи, детайли и т. н. в него.
С оглед на семантиката на светлината и
пътя (нагоре, към Всевишния), лупите,
които имат форма на полусфери, могат да
бъдат интерпретирани като небесни тела, а
цялата стела, съответно, като небе [10]. В
връзка с това ще отбележим, че в своята

инсталация, посветена на американската
актриса Мей Уест, Салвадор Дали използва
линза, която помага на зрителя да я
възприеме като едно цяло, т.е. като лицето
на М. Уест [11].
Това предположение се подкрепя от
семантиката на червената линия, която се
спуска надолу по стелата и в края се
раздвоява във формата на триъгълник или
стрелка. Според И. Янков червената линия
е нишката между времената и събитията,
метафора на житейския път. Тя провокира
асоциация
с
известната
библейска
метафора, включваща няколко значения, от
които, според нас, се реализират следните:
Божието водителство [12]; връзката на
небето със земята, на Бог и хората [13];
самият Христос, с когото започва
сътворението на света и ще завърши
човешката история; кръстният път на
Спасителя; неговата кръв, пролята на
Голгота. Последните две значения се
актуализират и чрез триъгълницитестрелки, които могат да означават, както
посока на движение (път), така и
погледнати от разстояние, капки кръв,
символизиращи страданията на Спасителя.
Символно-алюзивното
значение
на
червената линия е неразделно с визуалноестетическата му роля като смислов център
на композицията.
Строгата геометрична форма на
лупите и
тяхната повторяемост
в
комбинация
с
червената
линия
и
триъгълниците-стрелки придават на обекта
декоративен характер и се асоциират с
български народен орнамент. В същото
време И. Янков избягва идеалната
симетрия, присъща на традиционния
орнамент, като в края на стъклената
плоскост вгражда още една лупа и по този
начин привнася динамично начало в
композицията. Същата „раздвижваща“ роля,
според
нас,
играят
и
червените
триъгълници-стрелки. Да отбележим, че
червената линия фигурира и в другите
работи на художника, т. е. представлява
един от значимите за него образи.
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Следващият елемент на инсталацията
са огледалата. Върху едно от тях е
монтирана стъклената стела, което зрително
я удължава и отразява светлината от
прозорците и прожекторите. На пода, до
постамента художникът поставя още 4
огледала, отразяващи обекта и част от
залата. По този начин инсталацията
придобива ново, виртуално измерение.
Включването на огледалата разширява
естетическо-визуалния
и
смисловия
диапазон на инсталацията благодарение на
голям семиотичен потенциал на огледалото,
използван в словесно, изобразително
изкуство и архитектура. В сравнение с
живопистта
[14]
и
интериорното
оформление на сградите (дворецът Версай –
ХVІІ в.) скулптурата значително по-късно
се обръща към възможностите на
огледалата. Сред новаторите в тази област
през втората половина на ХХ век е вече
споменатата немска група “ZERO”, както и
Салвадор Дали, който също е използвал
огледала в свои инсталации.
Отледалото
като
универсален
културен знак е обект на сериозни
хуманитарни изследвания, преди всичко от
страна на семиотиците [15]. За съжаление,
многобройните значения на огледалото в
тези анализи са изведени главно в случая на
вертикалното (най-често фронталното)
положение спрямо отразения в него обект,
т.е. не се отчита ситуация, когато огледало е
разположено хоризонтално по отношение
към обекта, както е в нашия случай, или пък
заема някаква друга позиция. Между
другото, новите художествени форми
(инсталация, обект и т. н.) позволяват да се
използват не само едни или други позиции
на огледалото, но и неговите възможности
като „материал“ (вж. например „Огледалния
пръстен“ на френския автор Арнолд
Лапиер).
Инсталацията на И. Янков е една ярка
илюстрация
на
тези
промени.
Разположените хоризонтално, при това на
две нива, стъпаловидно, огледала отразяват
стъклената стела индиректно. По този
начин се получава не типичното за

огледалото „удвояване“ на обекта, а
неговото перспективно отражение –
проекциите зависят от гледната точка на
зрителя. Подобен начин на композиране на
огледалата, както и тяхното разположение в
две хоризонтални посоки и стъпаловидно,
не само затвърждава семантиката на пътя и
светлината, но също така я обогатява.
Какви семиотични характеристики на
огледалото се актуализират в инсталацията
на И. Янков и как те се вписват в общата й
концепция? Сред тях ще назовем функцията
на огледалото като „граница между земния
и задгробния свят“ [16], неговите
познавателни,
ценностни
[17]
и
прогностични способности [18]. Всички те
са свързани, както с човешкия живот, така и
с
неговото
религиозно
(в
случая
христианско) измерение.

ил. 4 И. Янков – „Пътят на светлината“
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В инсталацията „Пътят на светлината“
най-важната отразяващата способност на
огледалото се реализира в индиректното и
многоаспектно отражение на стелата и
червената нишка, символизираща човешкия
път и път на Спасителя. Възможно е, че по
този начин се изразява сложността на самия
път, допълнително засилена с помощта на
стъпаловидно разположените огледала
(стълбата като път към небето, един из
символите на страданията на Христос).
Разположението на огледалата и от
двете
страни
на
куба
разширява
отражението на стелата в двете посоки,
което според нас има знаков характер. Като
отправна точка в тези съждения ще се
възползваме от думите, казани по повод
мотива на огледалото в европейската
живопис: “Образът на огледалото е важен
конструктивен елемент от композицията
и разкриването на образа на човека и
времето.“ [18] (курсивът е мой – И. Д.). В
инсталацията „Пътят на светлината“
огледалото е призовано не само да отрази
трудността на житейския път и неговата
христианска проекция, но и да свърже
неговото времево съществуване в сегашно,
минало и бъдеще, за което говори и самият
художник. Именно тези функции на
темпорална
връзка
изпълняват
хоризонтално разположените огледала. Във
връзка с библейските алюзии ще се обърнем
към
Светото
писание,
където
„Отразяващото
огледало
е
символ,
характеризиращ
начина,
по
който
вярващите виждат духовните, вечни истини
– или истината за Христос и Неговото
дело.“
[8]. Огледалото е метафора за
„святостта и покоя на небето“ [8].
Следователно, огледалата създават, както
визуалната
и
естетическа,
така
и
семантичната дълбочина на „пътя“.
Използването на белия куб за
постамент е в синхрон със строгата
геометрия в творбата, като в същото време
й придава визуална тежест. В контекста на
тази
инсталация
кубът
възвръща
символичните си значения на вечност и
съвершенство.

Минималистичният език на творбата,
изграден от геометрични форми, има
концептуален характер и стилистически
кореспондира с работата „Картаген“ на В.
Начев, изложена в съседната зала.
Показателно е, че в инсталацията „Пътят на
светлината“ И. Янков използва образите и
стилистиката на по-ранната си работа
„Обект“ (ил. 3), представена на изложбата
„Десет художници от Варна“ (1989 г.). В
случая се наблюдава типичното за
постмодернизма автоцитиране. Тук ще
добавим, че И. Янков продължава да
използва художественото стъкло като
основен материал в своите обекти и
инсталации до днес.
В инсталацията на И. Янков се
актуализират, както древните форми (стела)
със следи от техните функции, така и
редица знакови черти на авангарда. Сред
тях са геометричните форми (правоъгълник,
кръг, триъгълник, куб) и стъклото, което е
един
от
главните
материали
в
конструктивизма.
Освен
лаконичните
геометрични
форми
на
Константин
Бранкузи, оказал влияние на И. Янков,
можем да посочим образци на руския
авангард (футуризъм и супрематизъм), в
особеност
триизмерните
модели
на
прочутия експериментатор Ел Лисицки (т.
нар. проуни).
В заключение ще отбележим какво точно в
творбите на И. Янков има отношение към
новите художествени практики, в какво се
проявява тяхното творческо възприемане,
позволяващо да говорим за художника като
изразена артистична индивидуалност и т. н.
Преди всичко трябва да посочим, че И.
Янков експериментира в междинното
поле на инсталацията и обекта (които при
това не винаги
могат
да
бъдат
диференцирани), от една страна, и дизайна
– от друга. Този синтез може да бъде
определен като постмодернистичен. В
същото време художникът никога не
прекрачва границата между изкуството,
дизайна и живота. Неговите инсталации и
обекти винаги се идентифицират като
художествени творби, на които е присъща
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многослойност и многозначност. Както и
при другите варненски експериментатори,
освен повърхностния, очевиднен пласт, те
имат интертекстуално измерение. Авторът
се обръща главно към културните
универсалии (езически и христиански),
представени абстрактно, във вид на
геометрични форми. Друг източник на
неговата интертекстуалност е естетиката
вътре в самите инсталации или обекти, така
и в цялата им съвкупност. Това може да
бъде
окачествено
като
проява
на
постмодернистичното мултиплициране на
образите. Работите на И. Янков са чужди
на постмодернистичната ирония или
гротеската.
В
противоречие
с
постмодернистичната естетика той създава
хармонични,
естетически
издържани
творби,
демонстриращи
висок
професионализъм.
Трябва
също
да
отбележим, че К. Бранкузи, който е любим
автор на И. Янков, в произведенията си
също използва ефекта на отражението, но
не чрез огледало, а с полиран бронз.
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АСПАРУХОВИЯТ МОСТ В МИНАЛОТО И СЕГА
Рафаел Рафаелян
Abstract: The first bridge is from 18th century. It was made from stone. It was demolished in 1907 and in 1909
was mounted a pontone bridge connecting the two sides of the channel. In 1937 started construction of modern
bridge with parts made from MAN, Nurnberg, Germany, but it is destroyed after an accident. The construction of
the modern Asparuhov’s bridge began in 1973 and is opened on the 8 th of September 1976. The length is 2 km
with two motor ways with total width of 21 m and height 50 m. It is the biggest bridge in the Balkan Peninsular.
Key words: Asparuhov’s bridge.

От
античността
водите
на
варненското езеро са се оттичали през река
(покрай днешната улица Девня) и са се
вливали в морето, където е днес
пристанището. В средата на 18-ти век тук е
имало здрав каменен мост – Ташкюпрю.
През моста е преминавал пътят от Цариград
за Влашко през 1758 г. През 1907 г. този
мост става излишен и е съборен. Започва
прокопаването на съществуващия днес канал
море-езеро дълъг 5 км. През 1909 г. започва
монтиране на дървен понтонен мост за да
продължи шосето между Варна и квартал
Аспарухово. През 1927 г. мостът бил
повдигнат на 2 м над водата. През 1937 г.
започва изграждането на модерен мост
свързващ двата бряга. Съоръженията са
доставени от Германия от фирмата MAN.
След фундаментите (кесонни съоръжения на
12 м дълбочина) се монтира 1800 тонна
мостова конструкция произведена също от
MAN. Отделните части се свързват с нитове,
монтира се ел. оборудване за повдигане и
сваляне на моста от AEG. Първата
пътническа линия Варна – Аспарухово с 30 –
местни автобуси е била през 1938 г. След
станала тежка авария се осъзнава нуждата от
построяване на нов мост. През 1967 г. има
конкурс, а строежът започва през 1973 г.
Проектант е доц. инж. Димитър Димитров, а
главен
инженер
е
Георги
Скулев.
Откриването става на 8-ми септември 1976 г.
Наследник
на
богата
история
аспаруховият мост е типичен представител
на мостовото строителство и едромащабни
проекти в социалистическа България. Негов
съперник са единствено естакадите над
прохода Витиня.

Със своите огромни размери и конструкция,
изпълнени по уникални за времето си
технологии, той се е запечатъл в съзнанието,
в спомените и ежедневието на варненци и
гости на града, не само със своята полза, но
и със своя хармонично свързващ природната
и градска среда силует.
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Осъществява връзка с квартал Аспарухово и
Галата
и
провежданите
там
културнопросветни мероприятия.
Осигурява разходки на варненци до
прекрасния екопарк, плаж и вилните зони.
Аспаруховият мост е емблема за Варна, не и
без помощта на красивото художествено
осветление на моста нощем.

За контакти:
инж. Рафаел Рафаелян
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БАУХАУС И НАЧАЛО НА МОДЕРНАТА АРХИТЕКТУРА ВЪВ ВАРНА
Станчо Ц. Веков
Abstract: The study focuses on the beginning of the modern architecture in Varna on the eve of the
forthcoming a 100th anniversary of the establishment of Bauhouse in Germany, to be celebrated in 2019 in
Europe and around the world. The paper contains some example of the local architecture that has been
influensed by the Bauhouse school which treats architecture as a form of art comprising all spheres of life.
Two Varna-based architects have been showcased:
Stefan Venedict Popov and Zhelyazko Bogdanov, alumni of the Munich and Brno universities. With their work
they managed to change Varna’s aspect in the spirit of Bauhouse’s modernism as early as 15-16 years after it
was established.
In conclusion, the two architects’ contribution to Varna’s architecture is pointed out in camparison with some
contemporary eclectic building which proves the actuality of Bauhouse’s modern movement in the context of
the global architecture of our times.
Key words: Bauhouse, modern movement, modernism, architecture, design, art, contemporary, eclectic,

Архитектурата на Варна, като космополитен
Грац, Прага и Бърно, все места, пряко
neo-style,
residential
cooperative,
concrete, total architecture,
град, Key
е words:
силно BAUHAUS,
повлияна
от modern,
западно
свързани
с архитектурни
образциdesign
на школата
европейската архитектура, особено след
БАУХАУС.
първите години от Освобождението на
Още няколко фактора допринасят за
България
от
Отоманската
империя,
сравнително бързата ориентация на младата
господствала цели 5-т столетия по нашите
българска архитектура към европейския
земи.
авангард:
Този факт се свързва с небивал подем в
- „Законь за задължително застрояване на
цялостното развитие на страната, за което
празните градски парцели в кратки срокове” ;
значителна роля имат не само пристигащите,
- „Законъ за направа на економически къщи
в страната, различни чужди специалисти, но
за насърчаване на жилищния строежъ” (1924);
и завърналите се българи, получили висшето
- „Законь за задължителното прилагане на
си образование в известни европейски
стоманобетонните
конструкции
в
университети и висши училища в: Германия,
строителството”,
Австрия, Чехия, Франция, Италия и др.
след катастрофалното земетресение от 1920
Това се отнася, преди всичко до
г. в Централна България (Чирпан, Харманлий
архитектурата, която трайно променя
и др.).
ориенталския облик на града, благодарение и
Според тези закони, „евтини жилища” имат
на първите български архитекти и инженери,
право да строят общините и дееспособните
дипломирали се в някои от тези престижни кооперативни строителни сдружения с найевропейски университети.
малко 25% собствени средства и със заеми от
И ако до средата на 20-те години на миналия
общините или банките.
век, влиянието на неостиловете, в България е
Законът
има
епохално
значение
за
все още в силата си, то след това са налице
българското законодателство, защото създава
първите опити за архитектура в духа на
прецедент с появата на кооперацията - частна
модерното движение на БAУХАУС.
инициатива на собственици за изграждане на
И това не е случайно, защото повечето от
многоетажни съпритежателски домове, чрез
младите, тогава, български архитекти идват
възлагане на строителни предприемачи.
от университетите в Дрезден, Мюнхен,
Всичко това предизвиква развитие на
Берлин, Шарлотенбург, Карлсруе, Виена,
жилищното строителство, в т. ч.
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кооперативното и появата на жилищните
кооперативни сгради, които се оказват
значително по-добри от строените, по същото
време в Европа, еднотипни сгради,
предназначени за работнически общежития,
придобили
печалната
слава
на
1
“Zinskasernen” .
По този начин България се превръща в
първата страна, която още през 1924 г.
предоставя на обитателите /собствениците
участие в цялостния процес на проектиране и
строителство на жилища. Това се случва
близо 50 години по-рано от нашумелите, през
80-те години примери от Обединеното
кралство, за участие на наемателите в
строителния процес (Tenant participation).
Разбира се, не бива да се отминава и личната
заслугата на всеки един от тези архитекти,
които за кратко време преминават през
няколко, различни, стилови епохи в своята
aрхитектурна практика - от необарок,
еклектика и сецесион към модерното
движение,
в
стремежа
да
догонят
европейските си колеги, въпреки огромната
разлика в протичането на историческите
процеси у нас и в Западна Европа.
БАУХАУС/ BAUHAUS e наименованието на
немската школа създадена на базата на три
висши училища в градовете:
 Bаймар/Weimar (1919 to 1925)
 Десау/ Dessau (1925 to 1932)
 Берлин/Berlin (1932 to 1933)
когато е закрита под натиска на нацисткия
режим. Негови основатели са архитектите:
- Валтер Гропиус/ Valter Gropius
- Ханс Майер/ Hannes Meyer
- Лудвиг Мис ван дер/ Ludvig Mies van der
Rohe.
Името BAUHAUS е игра на думи- инверсия
на Hausbau (нем.) = строителство на къщи, но
отвежда и до Bauhütte (нем.) в средните
векове) = временна сграда; също така се
разбира, като строителство на масови
жилища за бедните и останали бездомни
1 Zinskazerrnen (нем.) пейоративно, казарма под
наем, едностайно жилище;

граждани,
следствие
на
големите
разрушенията от I-тa Световна война.
Известно още като ДВИЖЕНИЕ БАУХАУС,
то
поставя
началото
на
модерната
архитектурна естетика в Европа и света, като .
радикално променя всички сфери на
изкуството, не само aрхитектурата и
живописта, но още и дизайна, театъра и танца,
фотографията и дори музиката.
„Целта на БАУХАУС не е разпространение
на какъвто и да било стил, система или догма,
а в оказване на обновяващо влияние на цялата
сфера на формообразуване” и още: „Да се
постигне едно ново единство на изкуство и
занаяти”, според Валтер Гропиус. Той поема
ръководството на Училище по изкуства във
Ваймар (Kunst Hoshschule) през1919 г.,
основано от Хенри ван де Велде и го
обединява с някогашното Училище по
художествени занаяти (Kunstgewerbeschule) в
Държавен Баухаус Ваймар ( Staatlichen
Bauhaus Weimar).

Фиг. 1. Лого на
Баухаус
Фиг. 2. Kатедралата,
гравюра на дърво/
Лионел Файнингер,
Обложка на Bauhaus
Manifesto/ 1919
„ Крайната, макар и далечна цел на
БАУХАУС
е
единното
художествено
произведение- сградата, в което изчезват
границите
между
монументалните
и
декоративни изкуства. Артисти и архитекти
да работят занапред заедно за постигане на
голямата цел Построяване на бъдещето”2.
Разбира се БАУХАУС не възниква от само
себе си, а се инспирира и изпитва влияния от
2

Гропиус, В. Границы архитектуры, Издательство
„Искусство”, Москва, 1971
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други актуални движения, като Английското
Arts–and-Crafts и Уйлям Морис,
Холандското De Stijl, Немското Werkbund и
др.

Фиг. 3. Redblue Chair (De
Stijl Design),
Gerrit Rietvelt,
1917-1918
Като сътрудници са привлечени едни от найизвестни имена на европейския артистичен
свят по това време: Laszlo Moholy-Nagy,
Johannes Itten, Lyonel Feininger, Oskar
Schlemmer, Vassily Kandinsky, Paul Klee и др.
Забележително е наследството, което оставят
те във всички сфери на изкуството, от
архитектурата и дизайна до живопистта,
скулптурата,
полиграфията,фотографията,
театъра, танца, сценичния костюм и
пърформанса.

Фиг. 6. БАУХАУС днес след реставрация,
паметник на UNESCO

Фиг. 7.
Интериор
от
стълбище/
Bauhaus
Dessau,
1927

Фиг. 4. Макет на БАУХАУС/ горе и
Фиг. 5. Реализираните корпуси на училището,
арх. Валтер Гропиус, 1926

Фиг. 8. Композиция 8, Василий Кандински,
1925
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Фиг. 12. Пърформанс и дизайн за костюми,
Das Triadische ballet, Оskar Schlemer/ 1922

Фиг. 9. Пожар при пълнолуние, Paul Klee,
1925

Фиг. 13. Закуска на терасата на Bauhaus,
фотогр. Irene Bayer, 1927
Фиг. 10. Фотьойл B3 (Vassily), Marsel Brouer,
1925

Фиг. 11. Kласически Bauhaus Design,
Marianne Brandt, 1924

Фиг. 14. Плакат за БАУХАУС-изложба
Ваймар, 1923
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Фиг. 15.
Photo-qualität,
Laszlo
Moholy-Nagy
1931

Влиянието на Баухаус в България започва
още в първата половина на миналия век, по
същото време и във Варна, където повечето
от практикуващите архитекти са възпитаници
на Немската школа в Мюнхен, Дрезден,
Берлин, Шарлотенбург, Грац, Прага, Бърно.
Между тях и най-изявените варненски
архитекти:
- Стефан Венедикт Попов
- Желязко Богданов
- Николай Хорозов
- Дабко Дабков,
както и много други от страната, някои от
които – все още неизвестни.

Подбрани са примери, които илюстрират две
важни тенденции в прилагането на
БАУХАУС идеите в българската
архитектура oт първата половина на миналия
век:
- постепенно овладяване на новия арсенал от
изразни средства на Баухаус и
- опит за интерпретиране принципите на
БАУХАУС- школата в контекста на
българската архитектурна традиция.
Изключителен представител на първата
тенденция е арх. Стефан Венедикт Попов,
който се дипломира като архитект в Мюнхен.
Участва в Първата световна война и е
отличен с орден за храброст, след което се
завръща във Варна и започва своята частна
практика. Двукратно е избиран за общински
съветник и е бил народен представител, но е
осъден от „ Народния съд” през 1947 г.
Строи частни жилищни сгради на заможни,
собственици,
първоначално
в
духа
неостиловете, повечето от които са обявени за
Недвижимо културно наследство.

Фиг. 16. Библиотека и концертна зала,
Варна конкурсен проект, модел, арх. Георги
Овчаров/ 1935

Фиг. 16. Централен изложбен павилион,
Варна, неизв. архитект, худ. Г. Попов, 1935

Фиг. 17. Жилищна сграда на Григор Пейчев
бул. „Сливница” 20 (днес Булбанк), 1923
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В края на четиридесетте години е повлиян от
модерното движение на БАУХАУС и оставя
забележително архитектурно наследство в
духа на модерната архитектура:
- Студентска почивна станция, Св.
Константин/ 1935
- Жилищна кооперация „Плаж”, бул.
„Приморски” / 1936
- Административна сграда на БМФ, бул.
„Приморски” / 1937
- Частен дом на Пандо Пиндов, бул. „ Княз
Борис I, 1939.

Заменя симетричната планова схема с ясна
функционална организация и се отказва от
обичайната фасадна декорация.

Фиг. 20. Административна сграда на БМФ,
бул. „Приморски” / 1937

Фиг. 18. Студентска почивна станция, „Св.
Константин”, Варна/ 1935, загубила
автентичния си вид / днес Дом за възрастни;

Фиг. 21. Частен дом на Пандо Пиндов, бул.
„Княз Борис I”/ 1939

Фиг. 19. Жилищна кооперация „Плаж”, бул.
„Приморски” / 1936

Един от първите архитекти, които преминават
от, традиционните скатни, към плоски
покриви, акцентира върху силуета, окрупнява
обемното третиране и развива хоризонтални
прозоречните отвори. Въвежда
много
технически новости и монтира първия
асансьор в кооперация „Плаж”. Прилага
съвременни, за времето си, материали: бетон,
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гладки или фугирани мазилки, парапети от
тръбна стомана и др.
Втората тенденция се свързва с името на арх.
Желязко
Богданов,
който
завършва
архитектура в Бърно, Чехословакия и пет
години след завръщането си в България,
започва собствена архитектурна практика.
По негови проекти се изграждат първите
жилищни кооперации във Варна, между
които:
- „Хан Крум”, ул. „ Македония” 24/ 1934;
- „Балкан”, пл. Независимост” / 1935;
- „Виктория”, бул. „Княз Борис I” 40/ 1935 и
- “Братя Цанкови”, бул. „Сливница” 57.
Повечето от тях носят характерните черти на
БАУХАУС- архитектурата:
- кубично третиране на обемите;
- въвеждане на овални равнини и обеми
- наличие на балкони и др.
- синтез с пластичните изкуства в унисон с
новаторските идеи на модерното движение за
единство на изкуствата.

Фиг. 22. Жилищна кооперация „Хан Крум”
ул. „Македония” 24 с висок релеф, скулптор
Кирил Шиваров/ 1935

Фиг. 23. ЖК „Балкан”, пл. „Независимост” /
1935
Категорично скъсва с фасадната декорация и
се ориентира към неутрални, квадратни,
прозоречни отвори, включително, ъглови,
подчертани от извисени обеми.

Фиг. 24. ЖК „Братя Цанкови”,
бул. „Сливница” 57/ 1935
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Това което прави толкова изразителни
неговите кооперации е техния, подчертано,
пластичен силует постигнат благодарение на
контраста между плоските фасади и
дълбоките стрехи на скатните покриви, които
използва.

Може да се каже, че именно необичайното
съчетаване на функционалната архитектура
на БАУХАУС с елементи и принципи на
местната/ локална архитектура, е голямата
заслуга на арх. Желязко Богданов, за
развитието на модерната архитектура във
Варна от първата половина на 20-и век.
И днес, в навечерието на 100-тната
годишнина от създаването на БАУХАУС,
която ще се чества през следващата 2019
година, е уместно не само да бъдат показвани
и изследвани българските примери, от това
време, да се върви в синхрон с европейския
архитектурен авангард, но и да се анализира
тяхната рефлексия върху съвременната
българска архитектура от новото
хилядолетие.

Фиг. 25. ЖК „Виктория”, бул. „Княз Борис I”
40/ 1935
В този случай може да се търси паралел с
традиционната жилищна архитектура от
българското Възраждане, където същия ефект
създават характерните дървени, „широки
сенчести стрехи” 1 и майсторското владеене
на използваните материали.

Фиг. 26. Тревненска къща, средата на 19 в.

Едно бегло сравнение между тогава и сега,
показва, че само 15 години след създаването
на БАУХАУС в Германия, са били нужни, на
младата българската архитектура, за да
създаде първите свои произведения в духа на
тази школа, чиято специална задача, по
думите на Валтер Гропиус 2 е разбиране
същността на изкуството архитектура, която
съобразно човешката природа да обхване
всички проявления на живота.
И макар поредната смяна на социалнополитическия модел на страната, след 1944г.,
с идването на т. нар. „народна власт”, за
дълго да откъсва родната архитектура от
нормалното русло на развитие на западно
европейската архитектура, именно идеите на
БАУХАУС допринасят съществено за
бързото модернизиране на българската
архитектура, дори по времето на социализма.
Блестящ пример са Черноморските ни
курорти, съобразени с уникалните природни
дадености, където се създават образци на
локална архитектура, в унисон със
световните тенденции, въпреки ограничените
информационни, финансови и материални
ресурси на страната тогава.

1

Арбалиев, Г. Национални традиции в архитектурата,
ДИ „Техника”, София-1982

2

Първият ръководител на БАУХАУС във Ваимар,
1919 г., по-късно преместен в Десау
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Фиг. 27. Гранд хотел Варна, „Св.св.
Константин и Елена”, арх. Г. Ганев/ 1974
Какво е останало от тази архитектура днес е
друг въпрос, който е предмет на други
изследвания,
особено
след
масовото
презастрояване на курортните
комплекси и загубата на ценно автентично
архитектурно наследство от 60- 80-е години
на миналия век.
На този фон, още по-силно се откроява
следния парадокс:
днес, повече от 80-т години след появата на
първите примери за модерно строителство, в
духа на БАУХАУС у нас, архитектурата и в
частност тази на Варна, не само се отдалечава
от модерното движение, но и се превръща в
негов антипод.
Появяват се сгради, чужди, както на
историческия контекст и мащаб на града,
така и на съвременните архитектурни
тенденции, чиито основи са положени още в
1919 г. от БАУАХУС.
Ако се опитаме да анализираме причината за
този парадокс, сигурно ще получим
нееднозначен отговор, предвид сложността
на българския „неизживян” преход от
тоталитарно към демократично общество.
Във всеки случаи, те имат както публичен,
така и персонален характер и отразяват в найголяма
степен
сложния
път
от
централизирана планова икономика към
свободен пазар и от колективната към
персонална отговорност на архитекта.

Отдавна е факт постепенната девалвация на
цялостната ценностна система в годините на
демократични преход от 1989-а, отчетливо
проявен в почти всички сфери на
обществения живот и най-вече в изкуството,
като негов духовен изразител и специфичен
ценностен измерител.
От принизения българския език в публичните
и електронни медии, през отпадането на
всякакви нравствени табута в ТВ- и шоупрограмите,
до
профанизиране
на
традиционния фолклор с т. нар. чалга или
агресивността на визуалните и електронни
медии, в това число и на архитектурата.
Налице е една все по-трайна тенденция за
пренебрегване и/или липса на единство
между съдържание, форма и визуален образ,
завещани от модерното движение, както и,
още по-голяма степен, силен дефицит на
позитивни послания, които би следвало да
носи изкуството.
Ако си направим труда да съпоставим, който
и да е пример на БАУАХУС архитектура във
Варна, от посочените до тук, с една
„съвременна” сграда, ситуирана в самия
център на Варна, без усилие ще се установи,
голямото разминаване в тяхната архитектурна
стилистика и визуален език:
по-модерна остава първата, макар и строена
преди повече от 80 години.
Тази липса на темпорална идентичност на
съвременната жилищна сграда (например,
наскоро построената, на ъгъла на улиците
„Петко Каравелов” и „Македония”, се дължи
на използването на неадекватни, за
настоящето време, изразни средства.
Да се прилагат днес, подобни реминисценции
на отминали стилови епохи, при това, не
точно, не дори като цитати на конкретни
образци (характерно за Постмодерна от 80-е
години), а като лоши компилации и случайни,
произволни комбинации на стилови елементи,
е декоративен принцип, изживян с късните
образци на Сецесиона, още в края на
миналото столетие.
Подобна практика не е новост в
архитектурната история и се свързва,
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обикновено, с последните етапи от
развитието на повечето от познатите стилови
епохи, от древността до началото миналия
век, и се определят като еклектика, декаданс
или анахронизъм и винаги са следствие на
явна ценностна недостатъчност.
В нашият случай, става въпрос за претенция,
криво разбрана представителност или класа
(може би VIP), дефинирана още в гръмкото
име „Гранд Каравел ? (за сравнение, имената
на БАУХАУС - кооперациите са български„Балкан”, „Хан Крум”, „Виктория” и др.).
Колкото до визията и цялостния облик на
тази сграда, които са в контраст със скъпите
материали и агресивния червен цвят на
фасадите, то те засилват усещането за
декоративен параван, който се разминава със
същинската структура на сградата и
подсилват чувството на съмнителен вкус,
който остава у зрителя.
Подобен пример може да се квалификацира,
единствено, като архитектурна еклектика,
която за съжаление, е не само регионално
явление (Варна и областта), а се разпростира
в цялата страна и дори, в повечето от
останалите
страни
на
бившия
„социалистически лагер”, причините за които
тепърва заслужават по-задълбочен анализ.
Посоченият пример определено говори за
връщане назад и забавя естественото
развитието на българската архитектура.
Направеният сравнителен анализ с първите
варненски образци на Баухаус само доказват
непреходната
стойност
на
това
революционно, за времето си, движение и
неговата актуалност до днес.
В заключение бихме могли да кажем, че
архитектурното наследство, в духа на
модернизма на школата на БАУХАУС във
Варна, а и страната, следва да бъде предмет
на много по-цялостно и системно изследване
и оценяване, както заради потенциала който

носи, изпреварил времето си, така и като
мярка за високо майсторство и
професионална отговорност на неговите
създатели.
Познаването и споделянето на този ценен
опит би спомогнал да бъдат избегнати
подобни негативни явления, като цитираното
тук, по-горе, в развитието на най-новата,
родна, архитектура.
В същото време, това е пътят да бъде
продължен опита на първите модерни
архитекти да останем в синхрон с
европейското развитие и доказателство за
устойчивостта на идеите на БАУХАУС за
архитектура, която не признава граници и
формални ограничения.
Архитектура, която винаги ще бъде призвана
да е изразител на най-висшите духовни
ценности на своето общество, още повече
днес, в света на глобалните мрежи и високите
технологии, поредно предизвикателство към
всеки един от нас.
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ПОСЕЩЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА АСАМБЛЕЯ
„ЗНАМЕ НА МИРА“ ПРЕЗ 1979, 1982, 1985 И 1988 ГОДИНИ В ГРАД ВАРНА
Марин Маринов

Abstract: The subject of the report is the foundation, the structures, the opening and the activities of the
International Children's Assembly "Zname na mira/Flag of Peace" in Sofia in 1979, 1982, 1985 and 1988. They
are presented in a summarized form. The accent is on the visits to Varna of part of the participants in the
assembly.
Key words: History of Bulgarian culture // Bulgaria in UNESCO and UNICEF //, cultural memory.

1979 г. е обявена от ООН за
Международна година на детето. Комитетът
за култура с ранг на Министерство
първоначално замисля да организира
международна изложба на детски творби.
Идеята е развита от Людмила Живкова председател на Комитета за култура и
София става център на първата асамблея, с
участието на деца от 79 държави. Думата
„асамблея“ в превод от френски език
означава Общо събрание, Конгрес.
Името и девизът на Асамблеята са
заимствани от философската система на
Николай Рьорих – руски художник и
философ. Девизът на асамблеята е
„Единство, творчество и красота“, а
емблемата й е рисунка синьо земно кълбогнездо, приютило живот на планетата. Като
символ на асамблеята е изграден мемориал
(по-късно наречен „Камбаните“), с 68
камбани, донесени от различни държави,
които се бият само от деца. Създаден е
център „Знаме на мира“. В асамблеята
участват деца-творци- поети, художници,
музиканти и т.н. от 70 страни на света.
Всяко дете е посрещнато и пребивава в
страната ни с ранг на държавен глава.
На 16 август 1979 г . в зала „Универсиада“ в
София под почетния патронаж на Тодор
Живков- Председател на Държавния съвет
на НРБ и на Амаду Мухтар М`Боу –
Генерален
директор
на
ЮНЕСКО
(организация за образование, наука и
култура) към ООН е открита първата
Детска асамблея „Знаме на мира“. Гости на
празника са ръководители на обществени и

масови организации, на културни институти
и творчески съюзи, изтъкнати български
писатели,
художници,
композитори,
музикални дейци. Сред присъстващите са
световните писатели Сергей Михалков,
Джани Родари, Ерве Базен, Пиер Гамара,
музикантът и педагог Ифра Нийман,
художникът Кармело Гонзалес. Има и
гости на асамблеята по лична покана на
Людмила Живкова. Един от тях е академик
Николай Михайлович Амосов – световно
известен кардиохирург от гр. Киев. Имах
честта и удоволствието да го посрещна на
13 август на Варненското летище и да го
запозная с някои от забележителностите на
Варна.
Приветствия до асамблеята отправят
десетки първи ръководители и президенти
на държави и обществени организацииЛеонид Брежнев, Генералният секретар на
ООН Курт Валдхайм, папа Йоан-Павел
Втори, Президентът на Република Индия
Ниламсанджива Реди и др.
Вестта, че във Варна ще дойде един от
лъчите на Международната детска асамблея
„Знаме на мира“, узнах на 10 август 1979
година като временен ръководител на
дейността на Окръжния съвет за култура.
Веднага бе сформиран неголям щаб с
председател Геновева Михова- секретар по
идеологическите въпроси на Окръжния
комитет на БКП. Членове на щаба бяха
Манчо Генов- зам. председател на
изпълкома на Окръжния народен съвет,
чийто ресор беше Народната просвета,
Мария Боянова- директор на Окръжния
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пионерски
дом,
Марин
Мариновпредставител на Окръжния съвет за
култура, представител на отдел „Култура“
при ГНС, представител на ОУ на МВРВарна и др.
Започна незабавна подготовка, тъй като
изискванията
за
настаняване
бяха
изключително високи. Реши се децата и
придружаващите ги лица да бъдат
настанени в ученическото общежитие за
деца- сираци, намиращо се в западната част
на град Варна, недалеко от предприятие
„Тих труд“ на ул. „Клемент Готвалд“ (сега
ул. „Петко Стайнов“). Още на следващия
ден намиращите се в общежитието деца
бяха изпратени в различни пионерски
лагери в страната.
Голяма група строителни работници от
местния строителен комбинат започна
цялостен ремонт на сградата и помещенията
на общежитието. Набави се ново спално
бельо и нови прибори за хранене. И всичко
това за една седмица. За три дни
управлението на МВР – Варна изсели
криминалния контингент, живущ в района
на общежитието.
Посрещането на гостите стана на границата
на Варненски и Шуменски окръг от група
посрещачи, ръководени от полковник Бончо
Ангелов- първи заместник началник на
Окръжното управление на МВР- Варна.
Колона от 5 автобуса, в които бяха
настанени 109 деца, представители на 13
страни и техните ръководители и
медицински персонал, потеглиха за Варна,
охранявани от пилотна кола и 3
пилотиращи мотоциклета. Това стана на 20
август 1979 година. Колоната спря на
площад „9-ти септември“ (днес площад
„Независимост“). Площадът беше украсен,
изпълнен от стотици деца –чавдарчета и
пионери със сини и червени връзки, стекли
се на тържествен митинг по случай
пристигането на участници и гости в
международната детска асамблея „Знаме на
мира“.
Присъстваха
и
някои
от
ръководителите на града и окръга, както и
представители на културните институти и
творческите групи, много граждани. От

името на децата на слънчева Варна към
многонационалните гости се обърнаха 10годишната Елка Петрова и 14-годишният
Румен Николов. Митингът на площада
завърши с богата музикално-танцова
програма от варненски детски състави.
Децата и съпровождащите ги лица бяха
извозени с автобусите до определеното за
настаняване общежитие. В него децата бяха
настанени по националности, по няколко в
стая. След вечеря настана детска олелия,
изпълнена с много смях и детски гласове. В
двора на общежитието имаше неголям
шадраван, пълен с вода. Много деца
веднага почнаха да се къпят в него. Други
деца пък играеха на воля в двора на
общежитието.
Вечерта в един от ресторантите на хотел
„Черно море“ председателят на окръжния
щаб Геновева Михова даде вечеря на
ръководителите на 13-те национални групи.
Сред гостите на вечерята бе и Игнат Канев,
българин родом от село Горско Абланово,
Русенско, отдавна живеещ в Канада, личен
гост на асамблеята по покана на Людмила
Живкова.
На 21 август на децата-гости бе предложена
интересна и разнообразна екскурзионноразвлекателна програма. Преди обедът им
премина
на
централния
плаж.
В
развлекателната програма взеха участие
актьори от Варненския куклен театър,
танцьори, певци и инструменталисти.
Срещнаха и владетеля на морските глъбини
– Нептун. Гостуването им на плажа
завърши
на Морска гара- Варна. Тук
децата-гости бяха качени на кораб, който с
личното участие на Главния директор на
Българския морски флот, потегли на
разходка покрай Варненския бряг до
Евксиноград и обратно.
След обяд бъдещите художници посетиха
творческата база на групата на СБХ във
Варна, срещнаха се и разговаряха с
варненски художници, друга група посети
детския
пантомимен
куклен
театър
“Щурче“, където гледаха спектакъла
„Приказка без думи“ по Андерсен.
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След посещение на Паметника-пантеон в
Морската градина, където поставиха свежи
цветя, завърши срещата на децата с
варненските им приятели. На другия ден
автобусите с малките пратеници на
планетата отпътуваха за София.
Замислена
като
еднократна
проява
асамблеята „Знаме на мира“ е решено да се
провежда на всяка трета година. Освен
децата-творци в нея да участват и деца и
младежи, занимаващи се с научно
техническо творчество и спортисти до 18
годишна възраст. Решено е асамблеята да
прерасне в държавна структура. Създаден е
в София Център „Знаме на мира“, който да
има организационни структури и в
окръжните градове.
Втората детска асамблея „Знаме на мира“София-82 бе открита на 15 август 1982 г. в
Двореца на културата „Людмила Живкова“
с представители близо на 100 страни, между
които и 10 делегати- деца от град Варна.
Участие взе и Пантомимният куклен театър
„Щурче“ с ръководители заслужилите
деятели на културата братята Райко и
Данаил Райкови. Театър „Щурче“ взе
участие в откриването на асамблеята с двете
миниатюри „Акробати“ и „Котка и мишка“.
След откриването и тържествата в София
организаторите формират два лъча на
асамблеята, наречени „Срещи с България“.
Първи лъч: София, Пловдив, Стара Загора,
София. Втори лъч: София, Велико Търново,
Шумен, Варна, София.
Посрещането на втория лъч във Варненски
окръг стана на 19 август 1982 г. от група,
ръководена от генерал Велико Станковначалник на Окръжното управление на
МВР
във
Варна.
Присъстваше
представителна група пионери и 25
екскурзоводи от варненските училища.
Привечер на площад „9-ти септември“ във
Варна цареше необичайно оживление.
Около 1000 деца от варненски училища,
читалища, от самодейни детски състави
посрещат скъпите гости. С приветствие към
гостите на асамблеята от името на варненци
се обръща Геновева Михова- Председател
на Окръжния организационен комитет за

провеждане на асамблеята. И се люшва
право хоро, в което играят пратениците от
далечните страни и варненските деца.
Пристигналата
група
във
Варна,
наброяваща 300 деца от 53 страни, беше
настанена за три дни в почивния
профсъюзен комплекс „Ален мак“. За целта
всички почиващи в него бяха преместени в
хотелите на комплекс „Златни пясъци“. На
всяко дете беше поднесен пакет със
сувенири, между които и бронзово звънче с
емблемата на асамблеята и надпис
„VARNA“. Децата се радваха най-много на
този сувенир.
Вторият ден на гостуването бе посветен на
игрите и на веселите морски тържества. На
Централните морски бани се проведоха
„Нептуново тържество“, „Весел плаж“. Три
бели кораба , като три бели птици, понасят
гостенчетата от цял свят в морето край
красивия морски бряг.
По време на асамблеята във Варна и окръга
се
провеждат
десетки
съпътстващи
мероприятия от училища, читалища,
Детския отдел на Окръжната народна
библиотека, Драматичния театър, балета
към Варненската опера, Военноморския
музей и други.
Третата Международна асамблея „Знаме на
мира“ е открита тържествено на 10 юли
1985 г. от Тодор Живков в НДК „Людмила
Живкова“. Прочетено е приветствие до
асамблеята от Генералния секретар на ООН
Хавиер Перес де Куеляр.
Своето участие в асамблеята са заявили
хиляди деца и младежи от 107 страни.
Участниците са разпределени в 3 маршрута:
Първи лъч: София, Велико Търново, Шумен
и Варна пътуват близо 500 деца от 68
страни. На 14 юли на път от Велико
Търново за Варна участниците спират в
Националния
пионерски
комплекс
„Ястребино“. Във Варна пред новооткрития
детски комплекс „Знаме на мира“,
включващ основните обекти Сградата на
кукления театър и скулптурната пластика
“Знаме на мира“ с автор Альоша
Кафеджийски,
варненските
пионери
очакват своите гости. Приветства ги
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Геновева Михова. Гостите са устроени
отново в профсъюзния комплекс „Ален
мак“. Детският комплекс „Знаме на мира“ в
центъра на града е открит на 12 юли 1985 г.
от Председателя на народното събрание
Станко Тодоров.
Пребиваването на децата, дошли във Варна,
е по програма както на Втората асамблея
през 1982 г.
На 20 юли 1985 г. след многобройни прояви
на участниците в Третата асамблея с
тържествен заключителен концерт с „Ода
на младостта“ е закрита МДА „Знаме на
мира“- София’85.
През 1987 г. ООН удостоява „Знаме на
мира“ със званието „Вестител на мира“.
Четвъртата международна асамблея „Знаме
на мира“ е открита на 10 юли 1988 г. в
Народния дворец на културата от Тодор
Живков, почетен патрон на асамблеята.
Другият почетен патрон на асамблеята е
Федерико Майор Сарагоса- Генерален
директор на ЮНЕСКО. Във Варна около
500 деца от 54 страни от Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия пристигат на
летище Варна, откъдето са извозени до
почивната станция „Чайка“ в курортен
комплекс Златни пясъци. Изявите на
участниците в асамблеята се провеждат
основно във Фестивалния комплекс и
Двореца на спорта и културата.
До 1989 г. в София са проведени четири
асамблеи- фестивали със срещи на деца от
целия свят. В тях участие вземат общо 3900

деца от 138 държави и 14000 деца от
България. Центърът „Знаме на мира“ бива
закрит през 1989 г. Камбаните, донесени
като подаръци на България от децата на
света,
които
дотогава
украсяват
едноименния монумент в подножието на
Витоша, са пренесени в училището по
култура в Горна баня, за да бъдат
съхранени. През 1990 г. са закрити
изградените
осемнадесет
задгранични
структури „Знаме на мира“. Евгения
Живкова- дъщерята на инициаторката
Людмила Живкова след 10-годишно
прекъсване възстановява асамблеята през
1999 г., но в значително по- скромен мащаб.
Асамблеята „Знаме на мира“ е чисто
българска инициатива, за която много
държави ни завиждаха, че успяхме да я
организираме и с която можем да се
гордеем.
Роденият 70 години Пр.Хр. римски поет
Вергилий казва „Лети безвъзвратното
време“.
Изложените събития в доклада се случиха
през миналото хилядолетие и столетие.
Използвана литература:
Лични спомени на автора
Материали от Варненския периодичен
печат:
Вестници Народно дело и Полет
Марин Дончев Маринов
моб. тел. 0885166998
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ПРИНОСИ НА ВАРНЕНСКИ ЛЕКАРИ В ОБЛАСТТА НА МОРЕЛЕЧЕНИЕТО
Д-р Александър Недялков /1879 - 1967/
Димитър Ставрев, Ивелина Димитрова, Валентина Александрова
Abstract: Dr. Alexander Nedyalkov is the governor of Varna Marine Children's State Sanatorium Regina
Eleonora for the period 1924-1939. Since 1925, he specializes in the establishment of a major marine healing
institute for the treatment of bone-tuberculosis. Dr. Nedyalkov's main contributions are in the system approach
to the construction, organization and operation of the Marine Sanatorium; refinement of the healing factors of
the Black Sea coastal climate; the complex method of treating tuberculosis; use of the healing effect of mud
treatment and development of the methods for its application.
Key words: thalassotherapy, history of medicine, Varna

Фиг. 1. Д-р Александър Недялков
Фотография от фонда на музей по история
на медицината-Варна.
Д-р Александър Маринов Недялков е
роден в град Велико Търново на 7-ми март
1879 година. Завършва класическа гимназия
в същия град и през 1897 година заминава да
следва медицина в Москва. Завършва с
отличие и на 1-ви януари 1901 година
получава право на свободна практика в

България. Първоначално работи в частната
практика на д-р Балсамов. През 1906 година
е назначен от Дирекцията на народното
здраве за хирург във Варненската държавна
болница. Като такъв през летния сезон на
1909 завежда хирургичното отделение на
Варненски морски санаториум.
През 1912 година специализира в
Санкт
Петербург
хирургически
и
инфекциозни болести. По време на
Балканската война е военен (дружинен)
лекар, а през Първата световна е хирург в VI
–та дивизия.
След демобилизация си приема
длъжността управител-лекар на Варненска
държавна болница, а след това и Градски
лекар на град Варна.
В периода 1924-1939 д-р Александър
Недялков е управител на Варненски морски
детски държавен санаториум Царица
Елеонора. По това време (от 1922 година)
санаториумът вече е самостоятелно лечебно
заведение и функционира целогодишно. За
период от 20 години са преминали около 3
000 болни от Бургас, Варна, София, Видин,
Враца, Кюстендил, Пловдив, Русе, Стара
Загора, Търново, Шумен и Малко Търново.
През 1924 година числото на лекуваните
деца достига 593.
Изучавайки системно туберкулозата
д-р
Александър
Недялков
внася
преобразования в организацията и лечението.
От 1925 година специализира заведението в
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първостепенен морски лечебен институт за
лекуване на костно-ставна туберкулоза, по
подобие на най-известните санаториуми в
чужбина. Д-р Недялков прави детаилно
изследване проследяване, статистика и
анализ на природните дадености и
климатичните въздействия, специално на
морските фактори върху организма на
болния
и
здравия
човек.
Прилага
комплексния метод залагайки повече на
консервативното климатично лечение. С
това се намаляват хирургичните операции и
манипулации. Същевременно д-р Недялков
внася нови за времето, модерни методи на
лечение и диагностика
като
използването на кварцовата лампа, оборудва
ренгенов
кабинет.
Лечебните
приспособления и начините на лекуване се
подобряват, попълват и усъвършенстват.
Клиничните методи на изследване и
антропологичните измервания се извършват
прецизно, документират се надлежно и се
анализират.

Фиг. 2. Статия на д-р Александър Недялков
посветена на морелечението в детската
възраст /сп. “Педагогическа практика” 1931/
Хранителният режим, изобилието и
разнообразието на продуктите се използва,
като един от главните лечебни фактори.
Храната е предимно растителна, а има и
група деца, които консумират са на
вегетарианска диета. Средно всяко дете
получава дневно около 3000 калории. С
увеличаването броя на децата д-р Недялков
създава санаториално училище в духа на
школата на проф. Ролие със специализирана
библиотека. Полагат се грижи за зравнохигиенното възпитание на децата. Има
индивидуално обучение и според възрастта

на децата. Полагат се грижи за подобряване
на техните умения, като под ръководството
на възпитател, са обучавани на ръчен труд,
рибарство и др., за да може след изписването
им те да са здрави и пълноценни граждани.
Резултатите от прилагания системен
подход на лечение с акцент върху методите
на морелечение и таласотерапия са
впечатляващи. Обобщени са чрез анализа на
д-р Ал. Недялков за постиженията през
периода от 1929-1938 година и са
публикувани
в
списание
Български
медицински преглед от 1941 година. Те се
изразяват статистически в следните промени:
увеличаване на теглото от 2 до 5,8 кг. в
87,8% от случаите; увеличаване на
стойностите на хемоглобина в 65,8% от
случаите; увеличаване броя на червените
кръвни телца в 61,7%; намаление на
левкоцитите в 52,5%; забавя се утаяването
на червените кръвни телца в 64,2%; след
лечение има положителна пробна реакция на
проба „Манту” в 85,3% от случаите; в 62%
от случаите са изчезнали сподилитните
параплегии.
Смъртните
случаи
в
санаториума са 0,8%. Тези данни са
достъпни във фондовете на Музея по
история на медицината – Варна.
Приносите на д-р Александър
Недялков в морелечението не са само в
практическата му деятелност, като лекар и
ръководител на Варненски морски детски
държавен санаториум Царица Елеонора. Той
има изключително активна и ползотворна
публикационна дейност. Издава повече от
200 статии, брошури, книги, като голямата
част от тях са насочени към проблемите по
системното развитие на санаториалното и
морелечението. Основните приноси на д-р
Недялков са в системния подход при
изграждането,
организацията
и
функционирането на морският санаториум;
прецизиране на лечебните фактори на
черноморският
прибрежен
климат,
сравняването им с други подобни и ефектът
върху човешкият организъм; комплексният
метод за лечение на туберкулозата;
използване
на
лечебния
ефект
на
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калолечението и развитие на методите за
прилагането му.
В разработката си „Здравно селище La Cite Sanitaire“ , отпечатана в „Български
хигиенен преглед“ през 1933 година д-р
Недялков подробно и прецизно представя
реда и начина на организиране на
оздравително курортно селище. Не пропуска
нито един фактор имаш отношение към
устройството и функционирането, като
започва
от
географски,
климатични
особености, растителност, води и т.н.
Преминава през организацията на сградния
фонд, специално помещения за пребиваване
почивка, лечение, природни процедури за
пациентите, организация на материалната
база
за
персонала,
водоснабдяване,
отопление до екологично третиране на
отпадъдъците. Спецификите в подхода към
отделния пациент. Особеностите свързани
не само със стадия и формата на
заболяването, а и с социалното положение,
професионалната и друга позиция в
обществото са друга посока на анализ от д-р
Недялков. Оценявайки високата значимост
на такива съпътстващи болестите фактори
той подчертава, че преборването на
социалнозначимите заболявания, в частност
туберкулозата може да стане само чрез „
една стройна и еластична организация,
която да нагодява мерките за защита и
борба съобразно местните особености,
стопански
и
културни
условия.“,
отчитайки индивидуалните особености при
всеки пациент.
Калолечението е друго направление в
което д-р Александър Недялков работи
системно и целенасочено. Той обобщава
своите
дългогодишни
наблюдения
в
издадената през 1961
година книга „
Калолечението при Варненските морски
бани: Наблюдения и резултати.“. Представя
Лечебна кал с нейния произход, химичен
състав и исторически сведения за използване.
Д-р Недялков описва физиологичните
промени по време на калолечението,
показанията за калолечение и способите за
прилагането му. Варненската калолечебница
(вече несъществуваща) е представена по

подобаващ начин. В клиничната част д-р
Недялков
представя патогенезата на
лекуваните с кал болести и наблюдения за
лечебното действие на калта. Подробно са
изложени методите за калолечение и
резултатите при хронични ревматични
заболявания;
спондилозис
и
спондилоартрозис деформанс; артрозйс
деформанс; невритис и невралгия на
седалищния нерв; брахиалгия. плексити с
брахиалис; гинекологични заболявания;
остеофити на петата; травматични повреди и
други заболявания. Лечебни резултати са
представени в отделен раздел с прецизни
сттистически данни, нанесени в таблици.
Най-целенасочен
труд
на
д-р
Александър Недялков по тематиката на
морелечението
е
издадената
от
„БЪЛГАРСКИ
НАРОДЕН
МОРСКИ
СГОВОР“ през 1931 година брошура
„МОРЕТО и СЛЪНЦЕТО. Лечебно значение
и използване на морето.“
Д-р Александър Недялков започва с
богато
историческо
представяне
на
морелечението, като цитира Хипократ,
Целзиус, Аретей, Плиний и Еврипид. След
това се позовава на изследванията на посъвременни автори Мишеле, Кентонъ, Жаку,
Лалескъ, Барбие, Малга
на първия
морелечител д-р Ръсел и много други.
Следва описание на морските природни
климатични фактори повлияващи здравето
като слънце, постоянство на телесна
температура, относителна влажност, бризи и
други морски ветрове, мъгли, дъждове,
атмосферно налягане и т.н. Показателно е че
при това изложение д-р Недялков асамблира
световния опит със собствените си
наблюдения (фиг. 4.). Съвсем конкретно
дава физиологичните аспекти на слънчевото
въздействие,
на
морските
бани
и
пясъкотерапията.
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италиански крайбрежни курорти и изгледи
от Варна, морският санаториум, Камчия,
Несебър.

Фиг. 3. МОРЕТО и СЛЪНЦЕТО Лечебно
значение и използване на морето. Варна
1931
Морските бани са отделени в
специален раздел. Начинът на приложение
на представените фактори и методи също е
обособен в раздел „Използване”. В него
основните акценти са детската и юношеска
възрасть, болестите на обмяната на
веществата, на хранението, умствена
и
душевна
преумора,
гинекологични
заболявания, ревматични и възпалителни
костно-ставни, мускулни и др. страдания. В
тази част д-р Недялков отново се позовава
не само на собствената си практика, а и на
опита на проф. Олие, проф. Робенъ, лекарите
Паскалъ, Кавасъ и Бароци, д-ръ Кало, проф.
Д’Еспинъ и т.н. Описва публикувани от тях
мнения и препоръки, и конкретни примери
за организация на лечението. Брошурата на
д-р Александър Недялков завършва с
обобщение и желание в недалечно бъдеще
да се изгради една “Българска ривиера”. Към
книжката са приложени 38 диапозитиви с
изгледи от световноизвестни френски,

Фиг. 4. Част от измервания на д-р
Александър Недялков
публикувани в
„МОРЕТО и СЛЪНЦЕТО ....”
Д-р Александър Недялков е автор на
голям брой научни и научнопопулярни
книги. Изнася множество сказки пред
варненските граждани на морелечебна
тематика и пропагандира курорта Варна. И в
напреднала си възраст д-р Недялков
практикува като лекар балнеолог при
Морските бани във Варна. До самия край на
живота си през 1967 година той остава
отдаден на хората. За огромната му дейност
Президиумът на Народното събрание със
Указ № 247 от 1 октомври 1955 година е
удостоен с почетното звание „Заслужил
лекар“.
Д-р Александър Недялков е светла
личност, оставила трайни
следи в
културното наследство на град Варна. С
настоящата статия ние представяме само
един аспект от творчеството му. Не по малко
значими са заслугите на д-р Недялков в
посока история на Варна и история на
медицината, достигнали до нас чрез книгите
му „Из недавнашното минало на град Варна
в санитарно отношение (1878-1908)”,
„Варненско медицинско дружество” и
непубликуваните му записки във фондовете
на Музей по история на медицината-Варна.
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ПРИНОСИ НА ВАРНЕНСКИ ЛЕКАРИ В ОБЛАСТТА НА МОРЕЛЕЧЕНИЕТО
Д-р Иван Теодоров /1856-1934/
Ивелина Димитрова, Димитър Ставрев
Abstract: Dr Ivan Teodorov practiced in the state hospital in Varna until 1904. In 1907 he co-wrote with Dr.
Iv. Farashov opened the first private physiotherapeutical hospital in Bulgaria with 20 beds for lying patients. A
number of phaeoterapeutical methods of treatment are used: electrotherapy, mehano-therapy and massage,
pneumotherapy, light therapy, inhalation treatment, hot air treatment, cold rays, seaside baths and hot baths with
sea and freshwater all year round, sun and mud bathrooms. The main healing factor is the superb sea climate.
Dr. Theodorov devotes a significant part of his creative work to sea treatment and sea prophylaxis, as a powerful
factor for the preservation and restoration of human health.
Key words: thalassotherapy, history of medicine, Varna

съществува от дълбока древност по нашите
земи. Естествен център на морелечението в
национален и международен мащаб е
морската столица – Варна. Варненските
лекари познавайки европейската практика,
оценяват лечебно - възстановителните
възможности
на
варненския
бряг,
систематизират знанията и са първите, които
пропангадират и въвеждат използването на
природните дадености - море, слънце и
плажове.

Фиг. 1. Д-р Иван Теодоров. Фотография от
книгата на Кутинчев, Ст. Иван Теодоров.
Варна като климатическа и лечебна станция.
София, 1926.
През
последните
години
морелечението възвръща своето място в
комплекса модерни лечебни практики.
Идеята за използване на природните сили за
благоприятно повлияване на здравето

Настоящата статия има за цел да
представи личността на д-р Иван Теодоров.
Той е подробно разгледан съвместно с
неговата библиография в публикацията на
Тодорка Стоянова в сп. „Историкомедицински сборник“, 2003, год. 2, бр. 2.
Във връзка с тематичното направление за
нас интерес представлява дейността му с
организирането на първото частно лечебно
заведение и издадените от него книги по
морелечение.
Д-р Иван Иванов Теодоров е роден
през 1856 г. в гр. Тулча. Учи първоначално в
Американското училище на Фьокин, а след
това в пансиона на Сава Доброплодни.
Средно образование завършва в Робърт –
колеж в Цариград. По време на Рускотурската Освободителна война е преводач
във войсковите части и в канцеларията на
Тулченския губернатор. След предаването
на Северна Добруджа на Румъния, той
заминава да учи медицина в Цюрих и
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Вюрцбург, където се дипломира през 1885 г.
През 1895 г. изучава физико- диетическото
учение в санаториума на д-р Ламан в
Германия.
Лекарската си практика започва през
1886 г. в гр. Оряхово, а след това в течение
на 18 години е болничен и окръжен лекар в
Севлиево, Разград и Силистра. От 1893 г. е
старши лекар, завеждащ вътрешното
отделение в Русенската болница, по-късно е
повишен в длъжност управител-лекар. Там
работи съвместно с д-р Параскев Стоянов.
От 1900 година, за кратко е на частна
практика в Русе, но скоро е назначен за
окръжен лекар на града. През 1903 г. е
преместен на същата длъжност във Варна. В
държавната варненска болница работи до
01.09.1904 г. след което се отдава на частна
практика. По време на Първата световна
война е военен лекар във Варненската
болница, като едновременно изпълнява
службата на окръжен, пунктов и съдебен
лекар. При едно работно пътуване получава
апоплектичен удар, но благодарение на
природосъобразен живот, той доживява до
78 г. Почива на 12.02.1934 г.
През 1907 г. д-р Иван Теодоров
съвместно с д-р Ив. Фарашов откриват
първата
частна
физиотерапевтична
лечебница в България, функционирала до
Първата световна война. Заведението е
открито в и сега съществуваща сграда на ул.
„Братя Шкорпил“ и „Антим I“, с 20 места за
лежащо болни. В лечебницата работи и
лекарка. Малко по-късно към екипът се
присъединява, след уволнението си от
Варненската държавна болница и д-р
Параскев
Стоянов,
който
извършва
оперативната дейност.
Лечебницата е обзаведена с рентгенов
апарат.
Прилагат
се
редица
физотерапевтични методи на лечение:
електротерапия, механотерапия и масаж,
пневмотерапия, светлолечение по Физин и
слънцелечение, инхалационно лечение:
лечения с: горещ въздух, студени лъчи, бани
през сезона в открито море и топли бани с
морска и сладка вода през цялата година,
слънчеви и кални бани. Тези методики са

допълвани с прилаганите от д-р Теодоров,
специалист по нервни болести, внушение и
диетолечение с индивидуален подход към
болните. Главен лечебен фактор е
превъзходния морски климат. Описаните
методики са особено подходящи при деца
болни от скрофулоза, живеница, рахит, за
хора страдащи от неврастения, ревматизъм,
подагра и за жени с маточни заболявания.

Фиг. 2. Рекламна брошура на първата частна
физиотерапевтична лечебница в България
публикувана във Варнанската преса.
Резултатите през първата година от
функционирането
на лечебницата са
превъзходни с направени 81 операции без
смъртен случай. Данните са публикувани
във вид на реклама в книгата на д-р
Теодоров „Варна като климатическо и
лечебно място. Морелечение.“, излязла във
Варна през 1908 г.- най-значима книга.
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Книгата на д-р Теодоров, по думите
на д-р Параскев Стоянов е „първата книга
по физиотерапия” (природолечение) в
България. В нея той дава описание на
Варна, на климата и морската вода, както и
наставления за правене на морски, слънчеви
и въздушни бани. Във втората част на своя
труд авторът отделя внимание на болестите,
които могат да се лекуват на морския бряг

във Варна. Болният трябва да се намира под
контрола на лекар при нндивидуален подход
се предписва режим на лечение. За голямата
научна стойност на книгата допринася
публикуваните
таблици,
свързани
с
метеорологичните условия във Варна и
страната, тези на морската вода както и
влиянието
на
морелечението
върху
пациентите.

Фиг. 3. Първата книга на д-р Иван Теодоров
посветена на Морелечението от 1908 година

превръщането на Варна във първостепенна
лечебна станция на морския бряг.”.
Д-р Теодоров има изключително
богато публикационно наследство, с което
разполага регионалната библиотека "Пенчо
Славейков" - Варна. Публикациите са
насочени към специалисти, пациенти и
гражданите, като цяло. Множество от тях са с
медико-социален и просветен характер.
Бидейки ревностен пропагандатор на
здравната култура сред населението Д-р

През 1926 г. Д-р Иван Теодоров издава
още една книга посветена на морелечението
„Варна като климатическа и лечебна
станция”. С тези книги д-р Теодоров
допринася съществено за популяризиране на
морелечението и за лечебното ползване на
нашето крайбрежие и най вече „за
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Теодоров отделя значима част от творческите
си
разработки
на
морелечението
и
морепрофилактиката, като могъщ фактор за
опазване и възстановяване на човешкото
здраве.
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РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ СТРУКТУРИ И РИБАРСКИ ОБЩНОСТИ
ВЪВ ВАРНА И РЕГИОНА В НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК
Бойко Дойчинов

Abstract: At the beginning of the 20th century, and especially after the First World War, there were
substantial changes related to maritime transport, fisheries, production and trade in agricultural products.
From a means of survival and livelihood these activities become characteristic and dominate the overall
appearance of the North- East Black Sea coast.
In a managerial aspect there is a gradual transition from casual and temporary communities to
cooperatives and associations that bring together numerous and well organized members.
Despite the burdens of the economic crisis and wars from the beginning of the last century, these
economic structures combine the specifics of the Bulgarian traditions and the positive influence of the European
experience and the relevant modern analogues.
Key words: Commercial structures, fishing communities, formal and informal cooperatives and
association in agriculture, fisheries and trade, economic initiative and development of the region in the early
20th century

През ХVІ-ХІХ век Варна е сред
най-големите черноморски пристанища в
Османската империя. Още през ХVІ век
жителите на града надхвърлят 10 000. През
ХVІІІ-ХІХ век се откриват множество
консулства. В града се създава първото
търговско
параходно
дружество
„Провидение“, издават се акции и се
закупува първият български параход
„Абдул Азис”.

Фиг. 1. Първият български параход „Абдул
Азис” 1864 г.
След Освобождението на България
през 1878 г. Варна се превръща в основен
търговски и индустриален център на
Източна България и населението бързо се

увеличава. Разкриват се редица търговски
кантори. В града се развива едрата вносно износна търговия.
Развитието на Варна от средата на
ХІХ век се доминира от износа на храни по
море. С. Кабакчиев в своите спомени
посочва, че „главната търговия във Варна
беше със зърнени храни. Износът на всички
храни
от
Разградско,
Джумайско
(Търговишко), Шуменско, Провадийско,
половината от Делиормана, Добричко и
Варненско се изнасяше през Варна.”
В краеведското си изследване А.
Иширков определя специално място на
„Варна, като център на съобщения и
търговия.” Икономическото развитие на
града се определя от два фактора –
превръщането му в административен
център и голям вносно-износен център за
страната.
К. Иречек в „Пътувания по
България” отбелязва, че в 1884 г. през
Варна е внесена стока на стойност 14.5 млн.
лв., като главно място заемат памукът,
манифактурите, солта, желязото, медта,
оризът, захарта, кафето и др., най-много от
Англия. Износът е възлизал на 9 млн. лв. –
главно жито и царевица.
Анализирайки стокооборота за 18801881 г. М. Сарафов посочва, че житото,
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царевицата и виното се експортират от
страната главно през Варненската митница,
като постъпилото мито през трите години
след Освобождението се е увеличило с
32.5%. Същия обобщава, че една трета от
внесените в княжеството стоки и повече от
една четвърт от изнесените са минали през
пристанището на гр. Варна.
При
първото
преброяване
на
населението на гр. Варна от 01.01.1881 г. се
посочва, че най-голяма е групата на
производителите на храни – 778. Липсата на
модерни пристанищни съоръжения и
техника привлича работна сила от региона,
като формира съсловието на хиляди колари,
хамали
и
лодкари.
Стоките
са
транспортирани с каруци до кея, където
хамалите ги прехвърляли в плоскодънни
лодки, мавуни, а от там товарът е
прехвърлян в открито море на кораби.
Друго типично съсловие за гр. Варна
са търговците, които според вида на стоката
са специализирани на житари, колониали,
зарзаватчии и др. А според мащабите на
търговската дейност те се диференцират на
ангросисти,
месити
(комисионери),
праматари, бакали, ханджии и кръчмари.
Проф. Ц. Калянджиев описва канторите на
тогавашните ангросисти като „седнали пред
техните масички, натрупани с мостри от
жито или други вносни стоки. Найтипичното зрелище обаче бяха стълбовете
от златни монети – лири, наполеони и др.,
откровено стоящи на същата маса.”
Търговската кариера обикновено
започвала с писарска длъжност в кантора,
минавала през комисионерство, и ако имал
качества, късмет и капитал човек можел да
стане ангросист.
Според И. Иширков броя на
питейните заведения във Варна бил около
300, така че броя на това съсловие бил
около 1 500 души. Съгласно статистиката от
01.01.1881 г. търговците в града са 1371, от
които най-много са бакалите (449),
колониалите (267), търговците на вино
(167), на тютюн (77), манифактурни изделия
(69), на метали (68) и др.

Двигател на промените във Варна
след освобождението е придошлото
население отвън, като най-активни са
хората със свободни професии – адвокати,
лекари, които се заселват през 80-те и 90-те
години на ХІХ век в града. Първите
десетилетия след освобождението Варна е
конгломерат от търговски интереси и
многообразние от културно-исторически
различия. Най-големия за княжеството
морски търговски център, града носи
всички белези на космополитен европейски
град.
След Освобождението на България
Варна и региона се очертават като един от
най-бързо развиващите се райони в
княжеството. Предприемчивите варненци,
водени от Янко Славчев, един от първите
кметове на града, се обединяват около
идеята за създаване на Варненска
Търговско-Индустриална Камара (ВТИК),
като той е избран за нейн пръв председател
за периода от 1894 – 11.06.1895 г., когато е
и официалното учредяване на ВТИК.
Официалното учредяване на ВТИК
става на 11.06.1895 г., както е записано и в
Протокол № 1 от първата редовна сесия на
Варненската камара. В него се описва, че
повода за това събиране е Височайшият
Указ № 89 от 02.06.1895 г., въз основа на
който са събрани и утвърдени с Приказ №
367 от 10.06.1895 г. на Министерството на
търговията и земеделиете членовете на
ВТИК. Всичко при учредяването са
присъствали 23 члена, сред които
представители от Провадия, Шумен, Бургас,
Карнобат, Айтос, Анхиало и др. Камарата
се състои от търговски, индустриален,
занаятчийски и информационен отдел.
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Фиг. 2. Първият официален печат на ВТИК
Първият председател на ВТИК С.
Бабаджов (1853-1936 г.) е роден в Жеравна.
Завършил е Робърт Колидж в Истанбул. Той
работи
като
началник
на
телеграфопощенската станция във Варна,
директор
на
Българското
търговско
параходно дружество, а в периода 1895 –
1896 г. е председател на ВТИК.
Като един от първите съществени
приноси на Варненската камара е
изграждането на морския транспорт в
България. Нейните членове са сред
инициаторите на Българското търговско
параходно дружество през 1892 г. Още през
1895 г. ВТИК прави постъпки пред
Софийската търговско – индустриална
камара за активизиране дейността на
морските ни пристанища и предприемане на
мерки за тяхното модернизиране.
През 1900 г. Камарата взема участие
в междунардното търговско – индустриално
изложение във Франция, като подготвя
колекция от износни български храни от
района на Варна, Каварна, Балчик, Анхиало
и Бургас. Още през 1892 г. предприемчиви
търговци от региона участват в първото
българско
земеделско
промишлено
изложение в гр. Пловдив. През 1901 г.
ВТИК изпраща свои представители на
първия промишлено – занаятчийски събор,
открит на 29.06.1901 г. в София.
Варненската камара, подобно на
пловдивската, започва да формира мрежа от
местни сътрудници, като начало 11

кореспонденти. Съдържателната дейност на
кореспондентите пряко произтича от
функциите на камарите. Те трябва да
осигуряват и дават сведения и упътвания на
българските производители и търговци за
пазарната конюктра в страната и отделни
държави, за вноса и износа на стоки и
всичко свързано с важни финансови,
митнически, транспортни операции и др.
Именно в това се изразява и дейността на
тези местни кореспонденти, които водят
преки наблюдения на стопанския живот,
събират сведения за своя район, за
производството и търговията с различни
артикули – зърнени храни, розово масло,
грозде, ориз, фасул, зеленчуци. Същите
отбелязват състоянието на транспортните
услуги и тарифите и регистрират
спецификата на местните условия и нужди.
Камарите имат кореспонденти и в
чужбина,
чрез
които
осигуряват
непрекъснато
информационна
и
статистическа дейност, като част от
информационните бюра към отделните
камари. В списъка на почетните член –
кореспонденти на камарата са Луи Щрос –
първият търговски агент на България в
Белгия, Ван дер Зее – представител на
българските камари в Смирна и др. Редица
българи
поемат
ангажименти
пред
камарите, като Кочо Златаров от Бейрут,
спомогнал за увеличаване на годишния
морски трафик до този пристанищен и
търговски център, Георги Близнаков
посочва българските артикули, които
намират
пласмент
на
Беломорските
острови, В. Христов и синове изпълняват
кореспондентски услуги и събират сведения
за състоянието на английските пазари,
Търговската къща на братя Паница,
създадена през 60-те години на ХІХ век във
Виена, наред с пряката си търговско –
банкерска дейност, приема и изпълнява
кореспондентски задачи за варненската
камара.
Особено полезни са рапортите, които
подготвят кореспондентите за състоянието
на индустрията, занаятите и търговията в
съответните страни с оценка за основните
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тенденции на пазара, за характера и
особеностите на законодателството в
отделните страни и работата на важните
администравно – стопански учреждения.
Подготвените рапорти са на високо
професионално равнище, изготвени са от
лица с високи длъжности – председатели и
секретари на камари от европейски страни,
консули, ръководители на административни
и стопански учреждения др. Често тези
документи
са
отпечатвани
в
специализираната преса по стопански
проблеми.
Създаването на първата стокова
борса е свързано пряко с развоя на
търговията със зърнени храни и добитък,
регламентирано със Закона за тържищата.
Поради
големите
и
продължителни
неуредици по прилагането на този закон в
края на ХІХ век камарите отправят
препоръки до Министерство на търговията
и земеделието за неговото преработване и
допълване. Предложенията са да се
подготви почвата за създаване на модерни
борси от европейски тип в България.
Според констатацията на търговско –
индустриалната камара в търговията със
зърнени и други храни се допускат
злоупотреби, продукцията се складира под
открито небе и в малки магазии, липсват
елеватори и др. съоръжения. Съдилищата
често отменят наложените от общините
санкции по прилагане на съответните
правилници,
като
дискредитират
съществуващата административна система
за регулиране на тържищата.
Стоковата борса във Варна е
създадена през 1902 г. под наименованието
Житарска корпорация, като съюз на
търговците в града, местни и чуждестранни,
занимаващи се с покупко – продажбата на
зърнени и други храни. Целта е да се
установи определен търговски порядък на
житната пиаца и да се регулират
отношенията
между
търговците.
Инициативата излиза от ВТИК, като по
покана на нейното ръководство на
10.06.1902 г. група търговци житари се
събират за да обсъдят правилата, които

следва да се спазват при извършване на
покупко – продажбите. Обмислят се мерки
за подобряване работата по сключване на
сделките.

Фиг. 3. Протокол № 1 за създаване на
Житарска корпорация – 1902 г.
Създадената през 1902 г. Житарска
корпорация във Варна еволюира и за четири
години успява да формулира и наложи в
практиката някои основни принципи, които
да съставляват отправна точка за бъдещ
закон за стоковите борси. Препоръчано е
във всички търговски центрове, където се
извършва търговия със зърнени и други
храни
да
се
уредят
тържища
подведомствени на общините и под контрол
на камарите. Предложено е становище
относно спазване на определени правила за
публични търгове за продажба на
продукция, за която няма предварителна
уговорка. Те се отнасят до измерване на
големи количества продукция по 100 кг.
партидата, претеглени с публични кантари,
определяне на качеството за всяка храна и
реколта по отделно от публична комисия.
Употребяваната терминология и въведения
арбитраж по всички спорове оформят
дейността на Житарската корпорация в
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посока организиране на по-модерната за
времето търговска структура, каквато е
стоковата борса.
Именно поради посочените по-горе
обстоятелства Житарската кооперация във
Варна на свое заседание от 30.09.1906 г.
решава да се преобразува в борсов комитет
и да открие Варненска борса на 05.10.1906
г. През същата година първоначално
организираната Търговско – житарска
корпорация в Бургас също се организира в
стокова борса като автономен институт.
Варненския общински съвет взема
решение на 12.11.1926 г. да предостави
терен с площ от 700 кв.м. на ул.
„Преславска”, на който ВТИК и борсата
построяват своя собствена монументална
сграда, тържествено осветена на 23.11.1935
г. Понастоящем сградата е Щаб на
военноморските сили.

във Варна функционира от 11.09.1935 г. и е
закрита на 18.11 с. г. От 1937 г. плодово –
зеленчуковото
тържище
работи
целогодишно, като са продадени 10 100 т.
плодове и зеленчуци при население на града
около 70 000 жители.

Фиг. 5. Сведение за продадените количества
плодове на Варненското общинско плодовозеленчуково тържище през 1937 г.
Откриването на т.нар. „гроздова
борса”
осигурява
консумацията
на
градското население и на около 15 000
туристи през сезона, а така също гарантира
износ на грозде от Варна, който през 1931 г.
е бил 94 вагона, 1934 г. – 205 вагона, а през
1937 г. – 297 вагона. Износът е предимно на
прочутия варненски сорт „Димят”.

Фиг. 4. Сградата на ВТИК и Стоковата
борса до 1947 г.
Първата изложба в гр. Варна се
организира през 1932 г., като организатори
са Лига за курорта Варна, ВТИК, общината
и др. Първото мострено изложение заема
12 000 кв.м. открита площ и 1 200 кв.м.
закрита. От 1936 г. изложението става член
на Съюза на международните панаири, като
през 1940 г. в него участват 220 фирми от
11 страни.
ВТИК съвместно с община Варна
организира плодова борса, за чиято дейност
е подготвен правилник. Плодовата борса

Фиг. 6. Сведение за износ на грозде от
Варна през 1937 г.
Във Варна се създава овощарско и
лозарско сдружение, което обединява над
140 члена – производители и търговци от
града и региона.
Варненска стокова борса също
издава официален борсов бюлетин от

ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА 2018
114

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА И ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН
01.08.1936 г., който съдържа информация за
срочните продажби, районите на доставка,
количества, цени и др. Сходен борсов
бюлетин се издава и за ежедневните
борсови заседания на Софийска стокова
борса, в който са отбелязани и котировки от
най-големите световни стокови борси.

Фиг. 8. Общински рибни хали – 1910 г.

Фиг. 7. Официален бюлетин на Варненска
стокова борса – 27.07.1940 г.
През 1906 г. е открито новото
пристанище в гр. Варна. През 1906-1909 г. е
прокопан т.нар. „стар канал“, свързващ
Варненското езеро с Черно море.
Варненското
крайбрежие
и
съседните водни басейни – езера и блата
осигуряват варненския пазар с много риба,
но рибовъдството все още е примитивно,
като от него са се прехранвали около 650
души. Около 70% от рибарите са гагаузи,
турци и липованци. С течение на времето се
включват все повече българи, както и
бежанци от Македония, Тракия и
Добруджа. [4]
Рибарите, групирани по таляни и
грипове, формирали „тайфи“, които имали
строги правила. Това може да бъде
интерпретирано
като
начало
на
съвременните рибарски сдружения и
кооперации, които имат общи черти с
рибарските братства (кофрадии) в страните
от западното средиземноморие.
През 1910 г. общината построява
общински рибни хали.

На ул. „Сан Стефано“ по проект на
арх. Стефан Попов през 1926 г. са
проектирани хали с хладилна инсталация,
които работиха до 80-те години на миналия
век.
През 20-те години на миналия век в
западната част на варненското пристанище
е обособено пристанище за рибарски лодки.
[3] Така функциониращия пристан е имал
функцията на първа точка за продажби.
Търговците
са
пренасяли
рибната
продукция на балък пазар или рибния пазар,
днес площада и паркинга на сегашните
улици „Сан Стефано“ и „Преслав“. [2]
Началото на модерния риболов в
България се поставя в периода между двете
световни войни, когато с цел да се насърчи
дейността държавата обнародва закон за
рибарството. През тези години се открива и
рибарско училище във Варна, което обучава
рибари
професионалисти
за
цялото
българско крайбрежие.
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Фиг. 9. Приготвяне на чирози – Рибарското
училище във Варна
През 1920 г. се създават първите
риболовни кооперации във Варна, като
липсата на средства за закупуване на
индивидуални рибарски уреди, пособия и
съдове кара рибарите да се сдружават. Само
за няколко години броят на рибарските
кооперативи се увеличава значително, като
през 30 те години се появяват и големи
частни дружества, които се занимават не
само с улов, но и с търговия на едро и
консервиране на риба.
Кооперация "Български риболовец“ е
основана през 1921 г. Тя е най-сериозният
популяризатор
на
предимствата
на
кооперативния риболов. През 1924 г.
кооперацията доставя риба и за двата
магазина на риболовните кооперации в
България при кооперативния пазар в София
– халите.
„Български
риболовец“
внася
регулярно в полза на бюджета риболовно
право 5% върху стойността на уловената
риба в езерата и продадена на рибните
тържища във Варна и Гебедже (Белослав).
През 20-те години на ХХ век
Министерство на земеделието и държавните
имоти изисква сведения от директора на
Рибарското училище във Варна и
рибарските кооперации за количеството на
улова.
В списание „Рибарство и отраслите
му“ редовно се публикуват данни за
количеството, вида и цените на рибата на
рибните тържища в България. [1]

Фиг. 10. Списание „Рибарство и отраслите
му“ – кн. 5 и 6 1923 г.
На 21.01.1929 г. в Бургас се
провежда Риболовна конференция, на която
присъстват представители на Варненска
Търговско-Индустриална
Камара,
Министерство на земеделието и държавните
имоти и др., и са приети 15 мерки за
„издигане“ на морския риболов. Засилва се
участието на държавата в модерния риболов
и се създават модерни рибни тържища с
хладилни помещения.
Със Заповед № 2953 от 15.10.1929 г.
Министерство на земеделието и държавните
имоти - Отделение за държавните имоти и
рибарство се определя комисия, която да
избере място в района на варненското
пристанище за изграждане на рибно
тържище с хладилник от Рибарска
кооперация „Български риболовец“.
Със
собствени
средства
кооперацията построява просторна сграда с
надпис "Тържище - Български риболовец".
На 08.05.1933 г. с протокол официално е
приета новата сграда на рибното тържище.
На фасадата й е поставена интересна
скулптурна композиция, представляваща
морски вълни, а между тях - раковина,
обкръжена от два едри мустакати сома.
Тържището е на т.нар. малък пристан.
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Дотогава пазарлъкът между рибари и
търговци е станал в една неугледна дъсчена
барака.

Инспекторат по рибарство през 1933 г. в
района на Варна функционират четири
рибарски
кооперации
–
„Надежда“,
„Успех“,
„Български
риболовец“
и
„Добруджанец“ със 172 члена.
Сградата на Института по рибни
ресурси – ССА е построена по идея на Н.В.
цар Фердинанд I през 1906 – 11 г. Проектът
е дело на архитект Дабко Дабков.

Фиг. 11. Тържище - Български риболовец"
Тържището е с просторни халета,
удобни за предлагане на риба. По
крайбрежието кооперацията разполага с
модерни рибарски хижи, улесняващи бита
на рибарите. В кооперацията членуват
рибари от Гебедже (Белослав), Аладън
(Страшимирово), Марково (Повеляново),
Казашко село и др.
През 1936 г. се утвърждава
Правилник за дейността на рибното
тържище в гр. Варна и Гара Гебедже въз
основа на действация Закон за рибарството
и договор за концесии. В Правилника ясно
се регламентира, че рибното тържище е
място, където се продава риба чрез търг с
явно наддаване по досегашние ред и
обичай, като се събира държавна риболовна
такса върху стойността на рибата. Рибата
подлежи на санитарно-ветеринарен преглед,
който се извършва винаги преди започване
на търга. Тържището събира такса 4% върху
стойността на продадената риба, като взима
2% от риболовците и 2% от купувачите.
Съгласно сведения на Кооперация
„Български
риболовец“
напр.
през
септември 1936 г. на рибното тържище в гр.
Варна и гара Гебедже са продадени общо
около 28 т. риба и 66856 бр. раци.
Според сведение на Министерство на
земеделието
и
държавните
имоти,

Фиг. 12. Строежа на сградата на Морската
биологична станция с Аквариум към
Софийския университет – 1906 г.
Използването на Аквариума по
предназначение се забавя, поради войните
за обединението на българския народ (1912
– 13 г.; 1915 – 18 г.) и превръщането му в
квартира на войскови части и тракийски
бежанци,
а
впоследствие
във
Военноморско (1918 – 22 г.) и Рибарско
училище (1922 – 1930 г.).

Фиг. 13. Приложно рибарско училище
Варна – плетене на мрежи
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След извършен основен ремонт на
17.07.1932 г. Н.В. цар Борис III официално
открива Морската биологична станция с
Аквариум към Софийския университет.
През 1954 г. тя е преобразувана в Научно –
изследователски институт по рибарство и
рибна
промишленост,
преименуван
последователно на Централен научно –
изследователски институт по рибовъдство и
риболов
(1961
г.),
Научно
–
изследователски
институт
за
рибно
стопанство и океанография (1965 г.),
Научно – изследователски институт по
океанография и рибно стопанство (1968 г.),
Институт по рибни ресурси (1973 г.). Учени
от ИРР са в основата на създадения през
1973 г. Институт по океанология – БАН.
В началото на ХХ век, и особено
след Първата Световна Война, се
наблюдават съществени изменеия, свързани
с
морския
транспорт,
рибарството,
производството
и
търговията
със
земеделски продукти. От средство за
оцеляване и поминък тези дейности стават
характерни и доминират в цялостния облик
на североизточното черноморие.
В управленски аспект се появява
постепенен преход от случайни и временни
общности към еснафи, тайфи, кооперативи
и
сдружения,
които
обединяват
многобройни
и
добре
организирани
членове.
Въпреки
тежестите
на
икономическата криза и войните от
началото на миналия век тези стопански
структури съчетават в себе си спецификата
на българската традиция и положителното
влияние на европейския опит и съответните
модерни аналози.
Посочените търговски структури се
ръзвиват в среда на конкуренция, но и
сътрудничество между различните етноси в
региона и като цяло се обменят умения и
опит, което води до общ икономически
напредък.
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ХРИСТИЯНСКАТА РЕЛИГИЯ И ЦЪРКВИ В С. ДОБРИНА,
ВАРНЕНСКО (ХVІ–ХХІ ВЕК)
Светослав Аджемлерски

Abstract: The village of Dobrina is located at a distance of 2-3 km. from Provadia. It is unique because of its
churches. Two of them – “Saint Theodor” and “The most Holy Virgin’s Christmas”- are from the late Middle Ages.
“Saint Theodor” is only built with stone blocks (including its cove ceiling). Its lenght is 24,30 m. and its width varies
from 6,38 to 6,68 m. It is sunken in the earth and its upper part of the 2 meters of height is only visible. This church has
been in function until the beginning of the 20th century. Today it is a tourist аttraction.
The other church – “The most Holy Virgin’s Christmas” – has been half-destroyed about the end of 19th
century. Its apse only is available. Both temples are from the so-called Arbanasy type. In 1906 the inhabitants of Dobrina
built a new church on the foundation of the second church. It bears the same name and it is in service nowadays.

Християнството навлиза в днешна
Североизточна България в късната античност.
През второто десетилетие на ІV век, с два
едикта на императорите Галерий (311 г.) и
Константин І (313 г.) то става официална
религия
в
Римската
империя.
В
средновековна България християнството е
прието за държавна религия през 60-те
години на ІХ век, при управлението на Борис
І (852–889). От запазено в Добрина предание
се знае, че в м. Манастирище е имало
манастир „Св. Иван“. Неговото място се
определя южно от селото, в края на
Добринското плато, срещу средновековната
крепост Овеч [1]. В средата на ХІV век Овеч
(крепостта е в землището на с. Добрина) е
седалище на митрополия. Известни са
имената на двама овечки митрополити –
Теоктирикт и Лазар [2]. Днес в провадийската
крепост (западно от Добрина) личат основите
на издълбана в скалния масив Митрополитска
църква с размери 18 на 14 м и две по-малки
църкви. След като в края на ХІV век в района
е
установено
османско
владичество,
източното
православие
търпи
редица
ограничения.
Село Добрина впечатлява със старите
си храмове. От двете черкви, които през 1884
г. описва проф. Константин Иречек [3], днес е
запазена само едната – „Св. Теодор”. Тя е
строена през ХVІ или ХVІІ век. Съгласно

изискванията на османските власти е вкопана
в земята на дълбочина 1,5–1,8 м. Изградена е
изцяло от камъни, включително и засводения
ѝ таван. Използвани са различни по големина
добре обработени каменни блокове от здрав
варовик. Те са наредени в хоризонтални
редове с тесни фуги, споени с бял хоросан.
Църквата е еднокорабна и едноапсидна. Има
дължина 24,30 м, ширина от 6,38 до 6,68 м и
височина на засводения ѝ таван до 3,80 м.
Външно се издига само на 2 м над околния
терен. В горния край храмът завършва с
профилиран корниз, върху който има
двускатен каменен покрив. Дебелината на
стените ѝ достига до 1,12 м. В тях са оставени
девет постепенно стесняващи се отвори,
които служат за отдушници.
Черквата има два входа – от запад и от
юг и две отделения – притвор (предверие от
запад) и наос (същинска част). Притворът
служи за женско отделение. Той е осветен от
два прозореца, разположени от двете страни
на западния вход.
Наосът е мъжкото отделение на храма.
В него светлина влиза от три прозореца,
оставени от юг. Олтарът е оформен по
интересен начин от правоъгълни или с извити
сводове ниши [4].
Гледана
отвън,
църквата
не
впечатлява.
Това
се
налага
от
дискриминацията, която османските власти
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провеждат спрямо християнската рая. Храмът
прилича на малка крепост. Вляво от южния
му вход и на други места има амбразури за
стрелба с огнестрено оръжие. Това говори, че
сградата е предназначена за убежище и
защита на християнското население. Вътре
обаче църквите от този вид са богато
украсени със стенописи и иконостаси от
дърворезба и икони. Можем да допуснем, че
това важи и за „Св. Теодор”. Две от нейните
икони днес се съхраняват в Исторически
музей – Провадия [5].
Ара Маргос твърди, че храмове с
такъв план и градеж са известни като
„арбанашки” (албански) тип. Тяхното
строителство започва през ХV и се
разпространява най-вече през ХVІІ век.
Маргос прави аналогия на църквата „Св.
Теодор” с тези в Чипровци, Монтанско,
Арбанаси, Великотърновско и Пороище,
Разградско [6]. Синът му – Мариян Маргос
допълва, че в село Камено поле, Врачанско,
също има храм от арбанашкия тип.
Впечатлен от църквата „Св. Теодор”,
проф. арх. Явор Банков пише следното:
„Какво е необичайното за българската
архитектура от това време? Засводеното и
издължено
каменно
пространство
с
открита, без иконостасна преграда апсида в
дъното му. Необичаен е и синтронът, белег
на доста по-ранна епоха. Явно строителите
на тази църква не са обичайните българихристияни. Нейното изграждане можем да
свържем с дубровнишките търговцикатолици... В Провадия е била една от найголемите техни колонии.” И по нататък:
„Църкви по нашите земи от времето ХVІ–
ХVІІ век, които категорично се определят
от изследователите като католически, са
точно с такава схема – издължено засводено
пространство, което завършва на изток с
щирока открита апсида.” [7]
Въпреки уважението и признанието за
знанията на проф. Банков, ние не можем да
приемем за достоверно твърдението му за
дубровнишкия произход на църквата „Св.

Теодор”. Пребиваването на дубровнишките
търговци в Провадия и региона през ХVІ и
ХVІІ век е сравнително добре известно. В
научна монография Екатерина Вечева
изследва задълбочено въпроса [8]. Тя ползва
доста извори, позовава се на многобройни
публикации от специалисти. Присъствието на
дубровничаните в Провадия и околностите е
може би най добре проучената част от
средновековната история на района. Броят на
дубровнишките търговци в Провадия варира
от 5 до 15 души. Заедно със семействата им и
работещите при тях българи, числеността на
изповядващите католицизма достига до 40–50
човека.
Вечева
е
категорична,
че
единствената
дубровнишка
църква
в
днешните североизточни български земи е
„Св. Дева Мария” и се намира в Провадия. В
нея идват да се черкуват семействата на
дубровнишките търговци от Силистра, Варна,
както и от днешните румънски градове
Бабадаг, Килия и Браила. Никъде в изворите
не се споменава за дубровничани в Диздар,
или за дубровнишка църква в селото.
Много
по-убедително
звучи
становицето на Ара Маргос, че църквата „Св.
Теодор” е строена от албанци-християни [9].
Те напускат Добрина след Руско–османската
война 1828–1829 г.
Първото писмено известие за „Св.
Теодор” ни предоставя проф. Константин
Иречек. През 1884 г. той посещава Добрина и
пише: „...„Св. Теодор” неотдавна била
очистена
от
растителността
и
възобновена.” [10] Храмът е използван до
1906 г., когато на мястото на по-стара, е
съградена
съвременната
църква
„Св.
Рождество на Пресвета Богородица”.
През 70-те години на ХХ век църквата
„Св. Теодор” е ремонтирана. Каменният ѝ
покрив е покрит с т. нар. „турски” керемиди.
В края на 70-те години Николай
Панайотов от Исторически музей – Провадия
провежда в този храм археологически
проучвания. Той пише: „При сондажни
археологически разкопки през 1978 г. в двора
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на изоставената църква „Св. Теодор” – с.
Добрина, Варненско, е открито масово
погребение на над 1000 души – старци,
мъже, жени и деца, избити и изклани през
1796 г. от кърджалийски банди по време на
размириците в Османската империя.
Откритието е документирано освен с
публикации и с филма „Град-легенда” на
Интерфилм, София, 1979 г.” [11]
Авторът не предоставя източниците на
информацията си за избиването на толкова
много хора. На друго място Панайотов
посочва, че няколкостотин християни са
избити в църквата „Св. Теодор” през 1810 г.,
по време на Руско–османската война (1806–
1812). Тези хипотези не се потвърждават от
по-късните проучвания на църквата. Според
археолозите Снежана Горянова и Николай
Христов, тленните останки са от костницата
при църквата. Хора от Добрина прибират и
занасят в новата църква на селото чували с
човешки кости. Те са поставени за
съхранение в кладенец-скривалище, издълбан
в югозападния край на храма [12].
Първото архитектурно заснимане на
„Св. Теодор“ е извършено през 1959 г.
Националният
институт
за
опазване
паметниците на културата обявява църквата
за паметник на културата от местно значение
[13]. Тя е под закрилата на Закона за опазване
паметниците на културата.
В новото хилядолетие черквата „Св.
Теодор” отново е обект на засилено внимание
от обществеността. През 2002 г. тя е
почистена. Община Провадия и Кметство
Добрина правят постъпки чрез различни
проекти да я възобнови и включат в
туристически маршрути. През 2005 г., чрез
финансиране от Министерския съвет и
неправителствена организация, е изградена
ограда със стойност 9900 лева. Локалното
земетресение от 18.ХІІ.2003 г. размества
камъните от тавана на засводения притвор.
Това налага през 2006 г. Община Провадия да
организира ремонтни работи на покрива на
храма.

През есента на 2006 г. в църквата „Св.
Теодор“ са извършени археологически
проучвания. Те се ръководят от Снежана
Горянова от АИМ – София и с участието на
Николай Христов и Стоян Трифонов от ИМ –
Провадия. В галерията на черквата са
направени седем сондажа. Те показват, че
основите ѝ са вдълбани на 1,5–1,8 м
дълбочина в земята, стабилно стъпили на
глинеста почва. Изследването потвърждава
становището, че постройката е от късното
средновековие, а не вдигната върху по-стари
основи [14].
В споменатия пътепис от 1884 г. проф.
Иречек пише за другата добринска църква
следното: „Втората църква „Пресвета
Богородица”,
съвършено
подобна
на
първата, е цяла развалина, в която влязохме,
като се въвирахме между храсталак и бъз,
около множество четириъгълни каменни
плочи-кръстове на старите гробища.
Останала е само апсидата, в която се
познава живопис на лица, изпочукани от
турците, 8 големи светии и 12 малки в
кръгове над тях с гръцки надписи.
Останалите стени са съборени до основи.”
Така изглежда тази стара черква малко
след
Освобождението
от
османско
владичество.
В материали на Карел Шкорпил,
съхранявани в Научният архив на БАН се
пази недатирана черно-бяла снимка на
църквата „Пресвета Богородица“ от първите
години на ХХ век. Известно е, че Карел
Шкорпил посещава Джиздар кьой през 1906
г. и вероятно е заснел обекта преди
разчистването на терена за строителството на
новия храм в селото. Кадърът показва
запазената част от апсидата на старата църква
„Пресвета Богородица“ [15].
Снежана
Горянова
обобщава:
„Последните археологически данни, както и
новопредставената фотография все повече
наклоняват към интерпретацията на двете
църкви като храмове на ортодоксалното
християнство. Наличието на гръцки надписи
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в стенопистта на църквата „Пресвета
Богородица“ насочва към свързването на
църквите с присъствието от втората
половина на ХVІ век до началото на ХІХ век в
Североизточна България на население с
албански произход (т. нор. арнаути) и
принадлежащо
към
ортодоксалното
християнско изповедание [16].
В последните години на ХІХ век в
Джиздар кьой (Добрина) служи поп Дянко от
Провадия. Той си позволява брутално да
ограбва християните от селото и предизвиква
недоволство. В дописка, публикувана в
централния печат, кметът на Тестеджий
(Житница), към което административно се
числи Джиздар кьой, се обръща към
архиерейския наместник в Провадия с
настояване да „вразуми” поп Дянко и
последният да спре да безчинства в Джиздар
кьой. Заведено е дело пред духовен съд, в
чийто състав влиза и подсъдимият. Като
свидетели се изказват осем пострадали
селяни и кмета на Тестеджий. Духовният съд
отхвърля оплакването на хората със странно
заключение: „поради липса на свидетели”?!
[17]
По това време енорията включва две
села: Монастир (Манастир) и Джиздар кьой.
През 80-те години на ХІХ век манастирци си
построяват храм, който наричат „Св. препмца
Параскева” („Св. Петка”) [18]. Сред добринци
назрява идеята също да си построят нова
църква. За целта е съставено църковно
настоятелство. В него влизат: Господин
Манолов, Драгия Георгиев, Яни Даскалов,
Гено Иванов и Филип Стойков – касиер. За
построяването
на
нова
църква,
по
предложение и под ръководството на
енорийския свещеник Димитър Георгиев, на
15.VІІІ.1906 г. е създаден инициативен
комитет. В него са включени: Георги Добрев
– касиер, Филип Стойков, Илия Райков,
Господин Чобанов Димитров, Недялко
Вълчев, Динко Тодоров и Стоян Иванов.
Комитетът събира дарения от Джиздар кьой и
околните селища. Много собствени средства

дава Филип Стойков [19]. В началото на 1906
г. Министерският съвет отпуска 50 000 лева
помощи за религиозни храмове (черкви и
джамии) в страната. На църковното
настоятелство
в
Джиздар
кьой
са
предоставени безвъзмездно 800 лв. [20]
След Освобождението църковното
настоятелство в Джиздар кьой се сдобива с 50
декара земя. Тя е продадена, а парите са
вложени в строежа. Храмът е издигнат от
някой си Христо Габровеца. Изграден е от
бял дялан камък и покрит с „европейски”
керемиди. Камбанарията е направена над
западната врата едновременно с църквата и е
покрита с ламарина. Строежът е завършен в
основни линии през 1906 г. Новата църква
приема названието на старата – „Рождество
на Пресвета Богородица”. Храмовият празник
е на 8/21 септември [21]. Тогава в селото се
провежда сбор [22].
Свещеник Иван Моллов венчава пръв
в новата църква Георги Кръстев Калоянов.
По-късно, през 1944 г., в двора на
църквата е изградена и канцелария. Тя се
състои от две стаи и коридор, с външни
размери 8 на 5 м [23].
През лятото на 1955 г. добринската
енория е разформирована. Село Манастир
преминава към Житнишка енория, а село
Добрина – към Петровдолска енория, в която
служи Филип Филипов Димитров. Така
свещеник Филип Димитров поема село
Добрина. През 1956 г. той отбелязва
следното: „Храмът не се посещава много от
жителите на с. Добрина. Извършват се
кръщавки, венчавки и погребения.” [24]
През 60-те, 70-те и 80-те години на ХХ
век добринската църква „Рождество на
Пресвета Богородица” рядко отваря врати.
След политическите промени от 1989–1990 г.
интересът към църквата се засилва. От
Провадия в Добрина периодично идват и
служат свещеници.
През есента на 2004 г. дългогодишната
клисарка баба Златка разказва за добрите
времена, „… когато църквата „Рождество
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на Пресвета Богородица” е била пълна с
хора. И днес, дори и да няма служба, те се
събират срещу Великден да обикалят храма
и да се поздравят с „Христос воскресе!” и
„Воистина воскресе!” [25]
Към лятото на 2005 г. състоянието на
църквата
„Рождество
на
Пресвета
Богородица” не задоволява. В нея рядко
влизат богомолци и тя е запустяла. Хубавият
иконостас с красива живопис и резбованите
столове с врязани върху тях имена на
дарители все още са в добро състояние. Но
докога? Те са покрити с дебел слой прах.
Повечето прозорци са изпочупени и няма кой
да ги ремонтира. През тях влиза влага, а
вятърът внася всякакви боклуци. Дворът е
обрасъл с трева и храсти. Храмът се нуждае
от грижи ...
Църквата „Рождество на Пресвета
Богородица” пострадва от земетресението,
станало на 18.ХІІ.2003 г. С Решение на
Постоянната комисия за защита на
населението при бедствия, аварии и
катастрофи към Министерския съвет от
4.V.2005 г., са предоставени 16 196 лв. за
ремонт на покрива на храма. Той е извършен
през 2006 г. Направени са дарения от фирми
и християни от Добрина и региона.
На 15.Х.2006 г. тържествено е
отбелязан 100 годишния юбилей на храм
„Рождество на Пресвета Богородица”.

Добрина, храм „Св. Теодор“. Снимка 2001 г.

Църква „Св. Теодор“, с. Добрина. Поглед от
олтара.

Храм „Рождество на Пресвета Богородица“,
с. Добрина (1906).
Приложение
Свещеници служили в Добрина:
Н. Тодоров – 1898–1900
Димитър Димов – 1900–1905
Димитър Георгиев – 1905–1920
Иван Иванов, от село Хотница, Търновско –
1920–1935
Евгений Лебедев, руснак – 1935–1940
Протойерей Христо Григоров (временно, от
Бозвелийско) и Васил Проданов (временно) –
1940–1943
Петър Стоянов Петров (1916, Провадия –
21.ІІІ.1972, Провадия) – 1.І.1945–28.VІІ.1955
Протойерей Филип Филев Димитров (1915,
Староселец –10.ІV.1987, Провадия) – 1955–
1962/1963 [26]
Атанас Велков, от Провадия – 90-те г.
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Владимир Атанасов Велков от Провадия –
90-те г.
Петър Койчев Георгиев (1941), от Провадия –
2000–2005
Янко Христов Янков (1951), от Провадия –
януари 2005–2012
Протойерей Георги Стоименов (1979, Сургут,
Русия) – 2012–2017
Валентин Панайотов Панайотов (1980,
Варна) – декември 2017–2018.
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